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PROCURACAO bastantc que faz COOPERATIVA DE
TRABALHO
ADMINISTRATIVOS - CONTRATE na forma abaixo:

EM SERVICOS GERAIS,

coi-°r'9
S AI B A M quantos este publico instrumento de procura^ao virem que, aos vinte e nove
dias do mes de janeiro do ano de dois mil e dezenove (29/U1/2U19), nesta cidade de
Ubaira, Estado da Bahia, sede desta comarca, nesta serventia notarial , perante mim,
Alexandre Barreto Gonsalves, Tabeliao Substituto, compareceu(ram) como outorgante(s)
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVINGS GERAIS,
ADMINISTRATIVOS - CONTRATE, com sede na Rua Baixa da Monta, n° 23-A,
Centro, Ubaira-BA, Inscrita no CNPJ n° 11.368.006/0001-32, e Cerlidao Simplificada da
Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n° 29400036996, neste ato representada
por seu diretor presidente: VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro, motorista, portador do Cedula de Identidade n°06.624.010-77-SSP-BA e do CPF
n° 912.885.505-10, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, n° 28, Centro, Ubaira-BA;
o(a)(s) presente(s), em conformidade com os documentos que me foram apresentados,
reconhecido(a)(s) e identificado(a)(s) como o proprio por mim, de cuja capacidade
juridica dou fe. E pelo(a) outorgame me foi duo que, poreste instrumento publico, nomeia
e constitui seu(a) bastante procurador(a) RAMALHO SOUZA ALVES, brasileiro,
casado, contador, portador da Carteira Nacional de Habilitapao n° 01966197400-
DETRAN-BA, onde consta o RG n° 2.016.697-49-SSP-BA e do CPF n° 315.477.885-34,
residente e domiciliado na Loteamento Jairo Cameiro, S/N, Centro, Ubaira-BA; a quern
confere especiais poderes para representar a Outorgante em Reparti^oes Publicas,
Federal, Estadual e Municipal, retirar edital de licitavoes, dentro e fora do Estado, assinar
contrato, constituir advogado, assinar onpamento, representar junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBAIRA, OCEB, CRA, CREA, AGERBA, INEMA, com poderes
para assinar requenmento de inscr^ao ou altera?ao de dados, podendo praticar atos
necessarios com rela?ao a licitagao na modalidade pregao presencial ou registro de preco,
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais
para desistir de recursos, interpo-los, apresentar lances, negociar pre^os e demais
condi9des, firmar compromissos ou acordos, receber e da quita9ao, inclusive
substabelecer. Feito sobre minuta. O(s) uume(s), dados do procurador e os elementos
relativos ao objeto do presente instrumento foram fomecidos e conferidos pelo Outorgante,
que por eles se responsabihza. Esta procura9ao e por tempo indeterminado, nos termos do
artigo 293 do Codigo de Normas e Procedimentos dos Servi9os Notarias e de Registro do
Estado da Bahia (Provimento Conjunto n° 009/2013). E assim o disse e outorgou, do que
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Protocolo Arquivamento: 092415440 N° Arquivamento: 29400036996

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAQAO, ELEIQAO E POSSE DA
PR1MEIRA DIRETORIA DA - COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE
TRANSPORTF FSCOLAR DF, UBAIRA/BA LTDA.

(i,
Aos 14 (quatorze) dias do tries de Outubro de 2009 (dois mil e nove), as 8:00 (oito>

l horas reuniram-se no Plenario da Camara Municipal de Ubaira/Ba, siluado na Pra?a dos

^ Tres Poderes, s/n° -Centro - CEP - 45.310-00 - Ubaira - Bahia. 44 (quarenta c Quatro)
pessoas com o fim especial de CONSTITUIR uma cooperativa com a denomina^ao de„ COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE TRANSPORTS ESCOLAR DE—CBAiRA/BA LTDA. Com sede no Conjunto Habitacional Incobal, s/n - Corrcgo -
CEP- 45.310-000 - Ubaira - Estado Bahia, com o ramo de atividades e finalidades da

'̂ PreslaQao de Serv'190 de Transporte Escolar, o Senhor, VALDIR CESAR A,

RODRIGUES DOS SANTOS, assumiu a presidencia dos trabalhos usando a palavra '
dizendo 0 objetivo da COOPERATIVA e suas Finalidades, convocou o senhor,
MACIEL BRITO DOS SANTOS para o secretariat que imediatamente cuidqi,!.̂ \
fazer a lista dos presentes, com seus nomes, documentos, endere?os e subscript*
cotas do capital, conforme segue: VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SAtfTOS; 1

brasileiro, solteiro, motorista, maior, natural de Ubaira - BA, nascido em 19 de AWpft* ]

1976, com 33 (trinta e Ires) anos de idade, residente e domiciliado na Rua Bela Vist^jSJr
28 - Centro - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carleira de Ideniidaileae*

n° 06.624.010-77 expedida pcla SSP-BA, com 0 CPF dc n° 912.885.505 10, subs^ftMd! .
neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, j‘\

perfazendo 0 montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que ser3o integralizadas
mensalmente ate 30 de Outubro dc 2010, ROGERIO CERQUE1RA ANDRADE,
brasileiro, casado em regime parcial de bens. Motorista, natural de Ubaira - Bahia ,

nascido em 21 de Julho de 1985, com 24 (Vinte c quatro) anos de idade, residente e
domiciliada 11a Fazenda Palioba, n° s/n — Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira -
Bahia, portador da Carteira de ldenlidade de n° 10.047.572-80, expedida pela SSP-BA,
com o CPF de n° 022.646.075-48, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal
de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo 0 montante de R$ 500,00 (quinhentos
reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, JOSE
FRANCISCO DE JESUS SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhao
parcial de bens, Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 03 de Novcmbro de
1963, com 45 (Quarenta e Cinco) anos de idade, residente e domiciliada na Rua Emidio
Ramos, n° 232 - Centro - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, porladora da Carteira de
Identidade de n° 02.938.740-00 expedida pela SSP-BA., com o CPF de n° 251.365.505
20, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de RS 50,00 (cinquenta reais)
cada, perfazendo o montante cie R$ 500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas
mensalmente ate 30 ue Outubro dc 2010. MARIVALDO BOIvGES DOS SANTOS,
brasileiro, casado em regime parcial de bens, Motorista, natural de Ubaira - Bahia,
nascido em 20 de Julho de 1973, com 36 (Trinta e Seis) anos de idade, portador da
Carteira de Identidade de n° 06.785.767-18 expedida pela SSP/Ba e CPF 11°
860.601.475-34 residente e domiciliado na Fazenda Serna Negra, n° s/n - Zona Rural -
CEP - 45.310-000 - Ubaira -Bahia, Subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor
nominal de RS 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de RS 500.00
(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ale 30 de Outubro de 2010,
MARIVAN PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhao
parcial de bens, Motorista, natural de

1

u

4̂

5 1

Continua...

c?L

Xn

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6452924116592 CPF SOLICITANTE: 315.477.885-34 NIRE: 29400036996 EMITIDA: 04/09/2018 PROTOCOLO: 188408967 0^



Protocolo Arquivamento: 092415440 N° Arquivamento: 29400036996

i
0005

CONTINUACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO,
ELEICAO E POSSE DA PRIMEIRA DIRETORIA DA - COOPERATI V A DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAIRA/BA LTDA <
Ubaira - Bahia, nascido em 28 de Dezembro de 1964, com 44 (quarenta c quatro) anos
de idade, residente e domiciliado no Povoado do Alto da Lagoinha, n° s/n - Zona Rural- CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de ldentidade de n
3.445.447, expedida pela SSP-BA, com CPF de n° 378.079.605-82; subscreve neste ato, ;

CA . 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta rcais) cada, perfazendo o
montante de RS500.00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30
de Outubro de 2010, NERIVALDO RIBEIRO COSTA, brasileiro, solteiro, Motorista,
natural de Santa Ines - Bahia, nascido em 12 de Dezembro de 1978 com 31 (Trinta e
Um) anos de idade, residente e domiciliado no Distrito de Engenheiro Franca, s/n° -Distrito - Volta do Rio - CEP 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de
ldentidade dc n° 08.125.007-09 expedida pela SSP-BA., com o CPF de n° 980.074*9;5,
20 subscreve neste ato 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta taaiti)
cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que ser§o integralrAKhft?
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, ADELSON RIBEIRO DOS SANtfW^brasileiro, solteiro, Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 29 de Julhg^J^<ES,
1982 com 27 (vinte c sete) anos de idade, residente e domiciliado na Fazenda Macuri,*

n° s/n — Zona Rural -CEP — 45.310-000- Ubaira - Bahia, portador da Carleujf "Lf!
ldentidade de n° 07.516.968-11 expedida pela SSP-BA, com o CPF dc n° 016.719.5^5 *

66, Subscreve neste ato, ato 10 (dez) quotas dc valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta
reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos mil reais), que serao
integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, MARLUCIO FERNANDES
BARRETO, brasileiro, solteiro, Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 29 de
Marino de 1981, com 28 (Vinte e Oito) anos de idade, residente e domiciliado na
Fazenda Palmeiras, n° s/n - Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador r
da Carteira de ldentidade de n° 09.602.408-96 expedida pela SSP-BA, com o CPF de ncA
010.118.335-65, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de RS 50,00 \
(cinquenta reais) cada, perfazendo o montante dc R$500,00 (quinhentos reais), que
ser2o integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, MACIEL BRITO DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, Motorista, natural de Mutuipe - Bahia, nascido em 05 de y"

Agosto de 1986, com 23 (vinte e Tres) anos de idade, residente e domiciliado na
Fazenda Palmeira, n° s/n — Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador ^da Carteira de ldentidade de n° 11.557.699-10 expedida pela SSP-BA., com o CPF de
n° 027.966.125-89, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de RS 50,Ou—(cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que ^~7
serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, GREGORIO SANTOS fotyfc,
DE SANTANA, brasileiro, casado em regime de comunhao de bens, Motorista, natural
de Ubaira - Bahia, nascido em 11 de Fevereiro de 1968,com 41 (quarenta e um) anos de
idade, residente e domiciliado na Fazenda Boqueirao da Colonia, s/n° - Boqueirao -
CEP — 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de ldentidade de n°
07.789.768-40 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 981.215.105-20 subscreve
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CONTINUACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA CERAL DE FUNDAC’AO,
ELE1CAO E POSSE DAPRIMEIllA DIRETORIA DA - COOPERAT1VA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAIRA/BA LTDA.

n
neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais)caday

'< perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, CRIS'IOVAO JESUS BISPO, brasileifiT
casado sob o regime de comunhao parcial de bens, Motorista, natural de Jiquirifa -

, Bahia, nascido em 10 de Julho de 1945, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade,
/ residente e domiciliado na Fazenda Sobradinho, n° s/n - Zona Rural - Cabeceira dos
/ L Lcites - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Idcntidade de n°
£>T 3.949.454 expcdida pela SSP-BA, com o CPF de n° 268.825.235-68, subscreve neste

i
ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o
montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30
de Outubro de 2010, DIONISIO DOS SANTOS GONSALVES, brasileiro, solteiro,
Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 16 de Maio dc 1962, com 46 (quqrfpja
e seis) anos de idade, residente e domiciliado na Fazenda Sitio Novo - Jacubinha -.GfrR
- 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Idcntidade de n° 03.949. 5’’0Ol^expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 420.631 .675-91, subscreve neste ato, 1 O^o??
quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montaqi£.de «
R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de OuJubro*
de 2010, EDVALDG SILVA MALTA, brasileiro, solteiro, Motorista, natural dc IJafiSJ!Ines - Bahia, nascido em 16 de Dezembro de 1958, com (cinquenta) anos de ida^e *
residente e domiciliado na Rua Odorico Machi, s/n° - llha Formosa - CEP - 45.330-000
- Cravolandia - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 13.949.777 expedida ^—pela SSP-SP, com o CPF de n° 140.860.935-53, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de /&-valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00/Y(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro ue 201Oi rW
JOAO CARLOS ANDRADE ALVES, brasileiro, casado sob o regime de comunh&o\ \ V\
parcial de bens, Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 24 de Maio de 1973, \\\ \
com 33 (Trinta e Tres) anos de idade, residente c domiciliado na Fazenda Boqueirao, n° NAMJ1

s/n - Zona rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de V I
Identidade de n° 07.108.179-83 expedida pela SSP-BA. Com o CPF de n° 941.258.485-
72, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas dc valor nominal de RS 50,00 (cinquenta reais)
cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas *r"7')
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, JUAREZ BATISTA DOS ANJOS,-=-, =̂s
brasileiro, solteiro, Motorista, natural de Wenceslau Guimardes - Bahia, nascido em 27 .
de Janeiro de 1966, com 43 (quarenta e Tres) anos de idade, residente e domiciliado no
Povoado de Tres Bra90s, n° s/n - Zona Rural - CEP — 45.310-000 - Ubaira - Bahia, oyp)
portadora da Carteira dc Identidade dc n° 03.954. 124-04 Expedida pela SSP-BA., com o JCPF de n° 395.826.555-34 subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$
50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais),
que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, CIRO
GONSALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime parcial de bens,
Motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 31 de Janeiro de 1965, com 44
(quarenta e quatro) anos de idade, residente e domiciliado na Fazenda Salgado, s/.n° -
Sapucaia - CEP — 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n°

/

V
l.

03.660.869-60 expedida pela SSP-BA ., com o CPF de n° 400.949.955-91, subsereve
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CONTINUACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAQAO,
ELEIGAO E POSSE DA PRIME1RA DIRETORIA DA - COOPERATIVA DOSC ^0̂ "

CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAiRA/BA LTDA.

neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada(,
perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que ser3o integralizadas
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, VIVALDO FERREIRA BARRETOT
brasileiro, casado sob regime parcial de bens, maior, Motorista, natural de Ubaira -
Bahia, nascido em 20 de Abril de 1974, com 35 (Trinta e Cinco) anos de idade,
residente e domiciliada na Rua do Hospital, n° 169 - Centro - CEP - 45.310-000 -
Ubaira - Bahia, portador da Carteira e Identidade de n° 36.234.186-2 expedida pela
SSg^rP., com o CPF de n° 665.294.335-20 subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor
nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00
(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010,
ADAILSON RABELO ANDRADE, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 16 de
Outubro de 1984, com 24 (vinte c quatro) anos dc idade, natural dc Mutuipc -
residente e domiciliado na rua da Matriz, n° 40 Ubaira - Ba CEP - 45.31O-(K10 »*
portador da Carteira de Identidade dc n° 09.450.621- 33 expedida pela SSP-BA, cdftf tf
CPF de n° 017.055.025-71, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal «le*ft$*
50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos
que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, WILSON All
LOBO, brasileiro, solteiro, motorista, nascido cm 28 dc Dczcmbro dc 1967, natui^Ittc*!
Ubaira - Bahia, com 41 (quarenta e um) anos de idade, residente e domiciliado**na
Fazenda Jacuba s/n° - Zona Rural - CEP - 45.310-000 - municipio de Ubaira -Bahia,
portador da Carteira de Identidade de n° 3.034.126 expedida pela SSP-BA ., com o CPF
de n° 489.543.735-34, subscreve neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$
50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de RS500,00 (quinhentos reais),
que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, MARIO OLIVEIRA
DE SANTANA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 23
de Outubro de 1961, com 47 (quarenta e sete ) anos de idade, residente e domiciliado naj

Fazenda Sapucaia s/n° - Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da
Carteira de Identidade de n° 4.182.158 expedida pela SSP-BA., com o CPF de n°
268.826.715-91, subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$
50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais),
que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, AILTON
MACARIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira - Bahia,
nascido em 21 dc Junho de 1985, com 24 (vinte e quatro) anos de idade, residente c
domiciliado na Fazenda Riacho do Mcio, s/nu- Zona Rural - CEP — 45.310-000 - Ubaira
- Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 10.047.643-08 expedida pela SSP- ^96^BA., com o CPF de n° 014.636.315-96 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas dc
valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00
(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010,
PAULO GERSON ALVES LOBO, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira -
Bahia, nascido em 20 de Mar?o de 1969, com 40 (quarenta anos) anos de idade
residente e domiciliado na Fazenda Boa Sortc, s/n°- Zona Rural - CEP — 45.310 - 000 -
Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 04.994 .898-96 expedida pela
SSP-BA., com o CPF de n° 001.010.555-79 subscreve e realiza neste ato, 10 (d^z)
quotas de valor nominal de RS 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo 0 monta
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CONTINUALAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO,
ELEICAO E POSSE DAPRIMEIRA DIRETORIA DA - COOPERAT1VA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAIRA/BA LTDA.
R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente atd 30 de Oulubfd
de 2010, PERICLES SOUZA LOBO, brasileiro, solteiro, motorista, natural ae
Amargosa - Bahia, nascido em 02 de Julho de 1983, com 26 (vinte e seis) anos de idade,
residente e domiciliado na Fazenda Boa Sorte, s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 -
Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 09.450.544-67 expedida pela
SSP-BA., com o CPF de n° 019.929.385-63 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez)
quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de

. R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro.de 7010, LUZENILDO GAMA SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Ubaira - Bahia, nascido em 09 de Abril de 1982, com 27 (vinte e sete) anos de idade,

''residente e domiciliado na Fazenda Caiana, s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 -
Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 08.819.973 82 expedida*gs&SSP-BA, com o CPF de n° 835.079.145-49 subscreve e realiza neste ato, 10 (cio*>quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montantcde*
R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Ouifibm*de 2010, ANTONIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ub^jS^jC
Bahia, nascido em 11 de Julho de 1952, com 57 (cinquenta e sete ) anos de ifiade, *

residente c domiciliado na Fazenda Jussara, s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-OJX? w •
Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 01.681.999-39 expedida pela’*
SSP-BA., com o CPF de n° 741.797.805-34 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez)
quotas de valor nominal de RS 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de
R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro
de 2010, JOSELITO CERQUEIRA ALVES, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Ubaira Bahia, nascido em 10 de Outubro dc 1968, com 41 (quarenta e um) anos de
idade, residente e domiciliado na rua Pacifico Brandao, n°10- Centro - CEP - 45.310-
000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 03.771.541-05 expedida
pela SSP-BA, com o CPF de n° 537.876.845-49 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez)(
quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de
R$500,00 (quinhentos reais), que scr5o integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro
de 2010, ISAEL PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado sob regime parcial de
bens, motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 01 de Outubro de 1957, com 52
(cinquenta e dois) anos de idade, residente e domiciliado no Povoado Alto da Lagoinha,
s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de
Identidade de n° 02.136.622-56 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 225.857.615-
68 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00
(cinquenta reais) cada, perfazendo o montante dc R$500,00 (quinhentos reais), que
ser§o integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, EDVALDO PEREIRA
DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, motorista, natural de
Ubaira - Bahia, nascido em 07 de Mar?o de 1960. com 49 (quarenta e nove) anos de
idade, residente e domiciliado na Fazenda Serra Negra, s/n°- Zona Rural - CEP -
45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade n° 02.938.610-13 e CPF
n° 269.521.305-00, subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de
R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos rej>is),
que ser3o integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, y'
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CONTINUAQAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO,
ELEIQAO E POSSE DAPRIMEIRA DIRETORIA DA - COOPERATIVA DOS
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RONALDO BOMFIM LESSA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira - <Bahia, nascido em 20 dc Julho de 1984, com 25 (vinte e cinco) anos de idade, residentee domiciliado na Fazenda Riacho das Pedras,s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-00(1-3=Ubaira - Bahia, portador da Carteira de n° 09.911.968-48 expedida pela SSP-BA., como CPF de n° 018.403.155-98 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas dc valornominal de RS 50.00 (cinquenta reais) cada: perfazendo o montante de RS500.00(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010,DANILO DA SILVA SANTOS, brasilciro, solteiro, motorista, natural dc Amargosa -Bahia, nascido cm 12 de Fcvcreiro de 1986, com 23 (vinte e tres) anos de idade,residente e domiciliado na Fazenda Ribeirao n° s/n- Zona Rural - CEP 45.310-000 -Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 13.250.288-78 expedida pelaSSP-BA ., com o CPF de n° 032 716 875-00 subscreve e realiza neste ato, !0*£<Jq5\quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montanU» <W.»
R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outot££*de 2010, IVAN FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, natuntfaiUgUbaira - Bahia, nascido em 28 de Outubro de 1975, com 34 (trinta e quatro)
idade, residente e domiciliado na Fazenda Agua Sumida, n°s/n - Zona Rural - CEP - •
45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 08.602.63$*-!?**
expedida pela SSP-BA., com o CPF dc n° 990.771.085-72 subscreve e realiza neste ato,
10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o
montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30
de Outubro de 2010, OSVALDO CLEMENTE DOS SANTOS, brasileiro, casado sob
regime parcial de bens, motorista, natural de Ubaira Bahia, nascido em 02 de
Novembro de 1973, com 35 (trinta e cinco) anos de idade, residente c domiciliado na
Fazenda Boqueirao da Boa Ventura,n° 315 - Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira -
Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 07.439.075-90 expedida pela SSP-BA.,
com o CPF de n° 997.935.475-53 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor
nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00
(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010,
LOURIVAL DOS SANTOS NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, motorista, natural
de Ubaira - Bahia, nascido em 11 de Agosto de 1973, com 36 (trinta e seis) anos de
idade, residente e domiciliado no Sitio Boqueirao, s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000- Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 06.832.461-86 expedida pela
SSP-BA., com o CPF de n° 248.203.398-50 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez)
quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. perfazendo o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro
de 2010, ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 04 de Abril de 1977, com 32 (trinta e
dois) anos de idade, residente e domiciliado na Fazenda Boqueirao, s/n°- Zona Rural -

Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n°CEP - 45.310-000
08.602.618-67 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 006.946.295-02 subscreve e
realiza neste ato. 10 (dez) quotas de valor nominal de R $ 50,00 (cinquenta reais) cada,
perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serSo integralizadas
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mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, ANTONIO DE JESUS SANTOS, brasileiro>solteiro, motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 08 de Janeiro de 1973, com
36 (trinta e seis) anos de idade, residente e domiciliado na Fazenda Riacho de Ar£re^s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de
Identidade de n° 07.182. 172-41 expedida pela SSP-BA ., com o CPF de n° 003.741 .905-
69 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00
(cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que
serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, ANTONIO QUEIROZ
DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, motorista, natural de
Ubaira - Bahia, nascido em 20 de Fevereiro de 1965, com 44 (quarenta e qutro) anos de
jdade, residente e domiciliado no Loteamenlo Antonio Telicio. s/n°- Centro - CEP —
45 310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° Q4.453 .0*£f 2J « .
expedida pela SSP-BA . , com o CPF de n° 450.479.365-20 subscreve e realiza neste» » KJ.*
10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazencfd *<5*.£s^r
montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente
de Outubro de 2010, VITOR ROCHA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motost t̂ag^®^*
natural de Ubaira - Bahia, nascido em 07 de Maio de 1984, com 25 (vinte e cine
de idade, residente e domiciliado no Povoado de Patioba - Jenipapo, s/n°- Zona RutSf * *

CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de *n°
945.010. 176 expedida pela SSP-BA . , com o CPF de n° 019.394.925-30 subscreve e
realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de RS 50,00 (cinquenta reais) cada,
perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, SENHORINHO RA1MUNDO DOS
SA.NTQS, brasileiro, solteiro, motorista, natural dc Ubaira - Bahia, nascido em 02 dc ^Fevereiro de 1978, com 31 (trimta e um) anos de idade, residente e domiciliado na gir
Fazenda Riacho do Meio , s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, Jsp
portador da Carteira de Identidade de n° 09.668.092-03 expedida pela SSP-BA . , com o f \
CPF de n° 996.285.705-87 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor \ h
nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 \ j
(quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, / jfc
VALDE1MAR RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, casado sob regime parcial de )v/]
bens , motorista, natural de Mutuipe - Bahia, nascido em 12 de Julho de 1981 , com 28̂'
(vinte oito anos ) anos de idade, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, s/n°- centra ^- CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n°~^*c
08.054.355-30 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 002.362.165-62 subscreve e
realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada,
perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas
mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA
FILHO, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 23 de
Julho de 1979, com 30 (trinta) anos de idade, residente e domiciliado no Povoado de

I res Bravos, s/n°- Zona Rural - CEP -45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira
de Identidade de n° 08 735.472- 17 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n°
982.358.695-00 subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominajxle R$
50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentpff'reais),
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que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010, FLORISVALDO -̂̂ ^f-
DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascidoy^yL?
em 02 de Julho de 1979, com 30 (trinta) anos de idade, residente e domiciliado nanCE^^Fazenda Boqueirao da Colonia, s/n°- Zona Rural - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Bahia,
portador da Carteira de Identidade de n° 09.079.675-66 expedida pcla SSP-BA., com o
CPF de n° 983 387 775-68, subscreve e realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor
nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o montante de RS500,00
(quinhcntos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30 de Outubro de 2010,
CARLOS FRANCISCO SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Amargosa - Bahia, nascido em 19 de Abril de 1984, com 25 (Vinte e Cinco) anos de
id_ade, residente e domiciliado no Povoado do Alto da Lagoinha, s/n“- Zona Rural - CEP
- 45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 06.882.466#82>
expedida pela SSP-BA., com o CPF de n° 005.318.535-86, subscreve e realiza neste»aw,*
10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazentfd*o *

montante de RS500.00 (quinhcntos reais), que serao integralizadas mensalmente a»4*3<i
de Outubro de 2010, ANDREVITO MUNIZ ALVES, brasileiro, solteiro, motostt*^natural de Mutuipe - Bahia, nascido cm 02 de Outubro de 1978, com 31 (Trinta e wfh
anos de idade, residente e domiciliado no Riacho de Areia, s/n° Zona Rural C2P**

45.310-000 - Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° 06.402.242 *02
expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 054.230.097-40, subscreve e realiza neste ato,
10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, perfazendo o
montante de R$500,00 (quinhentos reais), que serao integralizadas mensalmente ate 30
de Outubro de 2010, ORISVALDO DOS SANTOS ANDRADE, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Ubaira - Bahia, nascido em 06 de Agostc dc 1978, com 31 (Trinta
e Um) anos de idade, residente e domiciliado na F'azenda Palmeira. s/n°- Zona Rural -
CEP - 45.310-000

2.

Ubaira - Bahia, portador da Carteira de Identidade de n° .
06.504.716-87 expedida pela SSP-BA, com o CPF de n° 937.687.105-72, subscreve e 1
realiza neste ato, 10 (dez) quotas de valor nominal de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada,
perfazendo o montante de R$500,00 (quinhentos reais), que ser3o integralizadas
mensalmente atd 30 de Outubro dc 2010, que apos a relaqSo e identifica^ao dos 'presentes, o Senhor VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, fez novamente
uso da palavra, leu o ESTATUTO da COOPERATIVA, pediu sugestSo para o nome
de fantasia, que colocado em votaqao foi aprovado por unanimidade o nome de
COOPVALE apos a aprovaqao do nome de fantasia, foi colocado em votaipao a
aprovaqao do Estatuto da Cooperativa, que depois de lido e analisado, foi igualmente
aprovado em forma de ac!ama?ao; aprovado c Estatuto e o nome de fantasia, fica
definitivamente constituida a COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAiRA/BA LTDA. situada no Conjunto
llabitacional Incobal , s/n - Corrego - CEP - 45.310-000 - Ubaira - Estado Bahia, o
Senhor VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, que presidia
um intervalo de 10 (dez) minutos para que se formasse uma ou mais chapas,
concorrendo a diretoria da Cooperativa, apos o tempo concedido foi apresentado a mesa
uma unica chapa composta com os seguintes cargos e nomes: para Diretor Presidente o
Sr. VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, para Diretor Administrattfo dc

f
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CONTINUACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDA^AO,
ELEICAO E POSSE DAPR1MEIRA D1RETORIA DA - COOPERAT1VA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAIRA/BA LTDA.

Finan^as o Senhor VITOR ROCHA DA SILVA e para Diretor de Operates o Sr.
ROGERIO CERQUEIRA ANDRADE, formando o Conselho de Administracao da
Cooperativa, conforme disciplina o Art. 28 do Estatuto da referida entidade, e para o
Conselho Fiscal os seguintes nomes. Efetivos: os Senhores JOSE FRANCISCO DE
JESUS SILVA, VIVALDO FERREIRA BARRETO c ADAILSON RABELO
ANDRADE e suplentes: os senhores AILTON MACARJO DOS SANTOS,
RONALDO BOMFIM LESSA, e o Sr. DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA
FILHO conforme disciplina o Art. 35 do estatuto da Mesma, como outra chapa nao foi
apresentada, colocou-se em vota<?ao e foi eleita por unanimidade, o presidente
novamente usou a palavra, declarou eleita e empossa a diretoria, Os administradores
declaram sob as penas da Lei que nao estao impedidos, de exercer o comerciq ou
administrate de sociedade cooperativa, por Lei especial e nem condcnado’s**?**
encontram-se sob efeito da condenacao que os proiba de exercer administratfJMS'
sociedade cooperativa, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargqf.
publicos; ou crime falimentar, de prevaricacao, peita ou subomo, concussao, peciflato>*

ou contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra as normajHj* J
defesa da concorrencia, contra as relates de consumo, a fe publica ou a propriedttdej
novamente o presidente fez uso da palavra, declarou criada a cooperativa, mediaijt^ **

estatuto, igualmente aprovado por todos os presente, propos a transcricao do mesmo em
ata, nao sendo aceita a propositjao, agradeceu a confiant^a, prometeu cumprir o seu
mandato com rnuita garra e coragem, franqueou a palavra, mais ninguem quis fazer uso
da mesma, voltando a palavra ao presidente, mais uma vez pediu apoio aos associados e
coiegas de chapa, deu por encerrada a sessao e eu MACIEL BRITO DOS
SANTOS, que secretariei, transcrevi e !i em voz alta para todos, que a mesma vai
por mim assinado, juntamente com todos os presentes:

Valdir Cesar Rodrigues dos Santos

Rogerio Certpieira Andrade

Jose Francisco de Jesus Silva

Marivaldo Borges dos Santos .

Marivan Pereira dos Santos

Q^/&U (/'
CLJed*

Nerivaldo Ribeiro Costa
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CONTINUALAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO,
ELEIGAO E POSSE DAPRIMEIRA DIRETORIA DA - COOPERATIVA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAIRA/BA LTDA.

Adelson Ribeiro dos Santos

jJjjOsSjA&o f)-'(

Marlucio Fernandes Barreto

Maciel Brito dos Santos

w 0

r e •1
/Ewaldo Silva'Malta < // ,

Afodfrtte-
Joao Carlos Andrade Alves

uarez Batista dos Anjos

Cir<yCk)n9alves dos Santos

w / -ivaldo Ferreira Barreto

IJUAJO
Adaiison Rabclo Andrade

Wilson Alves Lobo ^—
Mario Oliveira de Santana

Aiffon Macario dos Santos
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CONTINUACAO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDA^AO,
ELEICAO E POSSE DAPRIMEIRA DIRETORIA DA - COOPERAT1VA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAiRA/BA LTDA.
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Confraie
ZELANDO POR VOCE

ESTATUDO
SOCIAL

CONSOLIDADO

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIQOS GERAIS E ADMINISTRATIVO-CONTRATE \
Quadra 110 norte, Avenida Juscelino Kubitschek, 04, sala 07 -Plano diretor Norte - Cep -77.006-130 - Palmas -To

CNPJ. 11.368.006/0002-13



ESTATUTO CONSOLIDADO DA COOPERATIVA DE TRABALHO
EM SERVIQOS GERAIS, ADMINISTRATES- CONTRATE

CAPlTULO I

DA DENOMINAQAO, SEDE, FORO, AREA DE AQAO, PRAZO DE DURAQAO E ANO
SOCIAL. |

Art. 1° - A Cooperativa tem como denominagao Social : COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIQOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE , inscrita no CNPJ
sob o n° 11.368.006/0001 32, ccnstituida cm 24 dc outubrc dc 2000, nos termos da Lei Lei
5.764/1971 e12.690/2012, e demais legislates vigentes, rege-se pelo presente Estatuto
sendo:

I. Sede e Administrate* na cidade de Ubaira, Estado da Bahia , com sede na Rua Baixa da
Monia, 23-A, ceniro, Ubaira-Ba- Cep 45310-000;

II. Foro juridico na comarca de Ubaira, Estado do Bahia ;
ill. Area de admissio de cooperados, abrangendo o municfpio de Ubaira, estado da Bahia e

demais estado, podendo atuar em todo territbrio Nacional, e abrir filial;
IV. Prazo de durag§o irideterminado e ano social compreendido no periodo de 01 de janeiro

a 31 de dezembro de cada ano

CAPlTULO II

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS

«-

Art. 2° - A Cooperativa de trabalho, com base na colaboragao reclproca a que se obrigam
seus associados, tem por objeto social:LOCAQAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA;
COLETA DE RFSIDUOS NAO PERIGOSOS, SERVIQOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM
GERAL, SERVIQOS DE LIMPEZA DE RUAS E VARRIQAO, SERVIQOS DE ATIVIDADE
PAISAGISTICAS, , SERVIQOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO
ADMINISTRATE e SERVIQOS DE ATIVIDADE DE APOIO A GESTAO DE SAUDE.

§ 1° - Para a consscugSo de seas objetivos sociais, a Cooperativa, na medida das suas
possibilidades, deve:

1,

Certifico o Registro sob o n° 97847108 em 04/04/2019 /
Protocolo 197275095 de 13/02/2019 / ,
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE NII^A
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOiaspx
Chancela 101574573280189
Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretaria-Geral

/6f 294000369

JUCEB
it



7
• ».• *

a) promover a difusSo da doutrina cooperativista e seus princfpios ao quadro social, tecnico
e funcional da cooperativa;

b) promover assistencia social e educational aos associados e respectivos familiares,
utiiizando-se o FAIES — Fundo de Assistencia Tecnica Educational e Social previsto no inciso
II, artigo 28 da Lei 5.764/71;

c) propitiar, com recursos do FATES, conv£nios com entidades especializadas, publicas, ou
privadas, o aprimoramento tecnico-profissional e capacitagao cooperativista de seus
3ssociados;

d) firmar contratos, intermediar ou intervir junto 6s cooperativas de crddito e demais
instituigoes financeiras, todas as operagoes de credito e financiamento de interesse de seus
cooperados;

e) administrar, com eficiencia os recursos obtidos de seus associados para a manutengao
da sociedade;

f) divulgar, conhecimentos tecnico, cooperativista, associative e realizar atividades sociais
voltadas aos associados;

g) providenciar a perfeita manutengSo e funtionamento de suas instalagoes e bens prbprios
ou disponibilizados por terceiro;

h) contratar ou intermediar em benefttio dos cooperados interessados, seguro de vida
individual ou coletivo. previdencia privada, assistencia 6 saiide e de acidente de trabalho;

i) contratar em beneficio dos cooperados interessados e no desenvolvimento dos objetivos
sociais, conv6nios com cooperativas ou empresas ligadas ao consumo em geral;

§ 2° - A Cooperativa atuar6 sem discriminagSo politica, racial, religiosa ou social e efetuar6
suas operagfies sem qualquer objetivo de lucro.

CAPiTULO III

DOS ASSOCIADOS
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SEQAO I

DA ADMISSAO, DIREITOS. DEVERES E RESPONSABILIDADES.

Art. 3° - Podem ingressar na Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tecnica de
prestagbo de servigos, qualquer pessoa fisica que adira ao objeto social, preencha as
condigbes estabelecidas neste estatuto social e nbo pratique outra atividade que possa
prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da Sociedade.

§ 1° - 0 ntimero de associados sera ilimitado quanto ao maximo, nSo podendo, entretanto,
ser inferior a 7 (sete) pessoas fisicas.

Art. 4° - Para associar-se, o interessado preencherb proposta fomecida pela cooperativa.

§ 1° - Aprovada a proposta pelo Conselho de Administragao, o candidate subscreverb as
quotas-partes do capital nos termos e condigbes previstas neste estatuto e, juntamente com o
Presidente da Cooperativa, assinarb o livro de matricula.

§ 2° - A subscrigbo das quotas-partes do capital pelo associado e a sua assinatura no livro
de matricula complementam a sua admissao na sociedade.

Art. 5° - Cumprindo o que dispoe o artigo anterior, o associado adquire todos os direitos e
assume todos os deveres e obrigagoes decorrente da Lei, deste estatuto e das deliberagbes
tomadas por Assemblbia Geral

Art. 6° - A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos socios os seguintes direitos, alem de
outros que a Assembleia Geral venha a instituir:

I - Votar e ser votado para os cargos sociais, salvo se fiver estabelecido relagao
empregaticia com a Cooperativa, caso em que s6 readquirirb tais direitos apbs aprovagao, pela
Assembleia Geral, das contas do exercicio em que tenha deixado o emprego;

II - Participar de todas as atividades que constituam o objeto da Cooperativa;

III - Solicitar, por escrito, informagbes sobre os negocios da Cooperativa e, no mbs que
anteceder a realizagao da Assemblbia Geral Ordinbria, consultar na sede da Sociedade o livro
de matricula e pegas do balango geral:

IV - Demitir-se da Sociedade quando Ihe convier.
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II. Fusio, incorporate ou desmembramento;
III. Mudanga do objeto da Sociedade;
IV. Dissolute voluntaria da Sociedade e nomeafdo de liquidantes;
V. Contas do liquidante.

Pardgrafo Unico - Sao necess&rios os votos de 2/3 (dois tergos) dos associados presentes,
para tomar v£lidas as deliberates de que trata este artigo.

SEQAO IV

DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

A
Art. 32 - A Cooperativa sera administrada por um Conselho de Administrate composto de

03 ( tres ) membros, todos associados, para exercerem os cargos de Diretor Presidente,
Diretor vice-presidents e Diretor Secretario, sendo necess^ria a eleigao dos iriesrnos pela
Assembleia Geral para um mandato de 04 (quaro) anos, sendo obrigatoria, ao termino do
mandato, a renovat°de no minimo 1/3 (um tergo) dos seus componentes.

§ 1° - N§o podem compor o Conselho de Administrate parents entre si, ate o 2° (segundo)
grau, em linha reta ou colateral, afms e conjuge.

§ 2°- Os administradores, eleitos ou contratados, nSo serSo pessoalmente responsaveis
pelas obligates que contralrem em nome da Sociedade, mas responderao solidariamente
pelos prejuizos resultantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolo.

§ 3° - A Cooperativa responder^ pelos atos a que se refere o paragrafo anterior, se os
houver ratificado ou deles logrado proveito.

§ 4° - Os que participarem de ato ou operat° social em que se oculte a natureza da
Sociedade podem ser declarados pessoalmente responsaveis pelas obligates em nome dela
contraidas, sem prejuizos das santes penais cabiveis.

§ 5° - Os administradores da sociedade deverao ter, no exercicio de suas funtes, o

ff cuidado e a diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administrag§o de, seus proprios negocios.

Art. 33 - Sao ineleglveis, aISm das pessoas impedidas por Lei, os condenados £ pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pubticos por crime falimentar, de
prevaricate, peita ou suborno, peculato, concussSo, ou contra a economia popular, a f6
publica ou a propriedade

Certifico o Registro sob o n° 97847108 em 04/04/2019
Protocolo 197275095 de 13/02/2019
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATES - CONTRATE NIRE 294000369!
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTEIyTICACAO.aspx
Chancela 101574573280189
Esta cdpia fol autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretdria-Geral

JUCEB

3°



§ 1° - Os componentes do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal, assim como
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades andnimas, para efeito de
responsabilidade criminal.

§ 2° - Sem prejuizo da agao que possa caber a qualquer cooperado, a Sociedade, por seus
dirigentes, ou representada pelo associado escolhido em Assembleia Geral, ter£ direito da
agao contra os administradores, para promover a sua responsabilidade.

Art. 34 A constituicSo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fratidar
deliberadamente a legislagSo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos
responsdveis as sangoes penais, civeis e administrativas cabiveis,

§ 1' Fica inelegivel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de
ate 5 (dnco) anos, contado a partir da sentenca transitada em julgado, o sdcio, dirigente ou o
administrador condenado pela pr^tica das fraudes elencadas no caput deste artigo.

Art. 3 5 - 0 Conselho de Administracpilio rege-se pelas seguintes normas:

I. Reune-se ordinariamente uma vez por mes e extraordinariamente sempre que necess^rio,
por convocagSo do Presidente, da maioria dos membros ou, ainda, por solicitagSo do Conselho
Fiscal;

II. Deliberam validamente com a presenga da maioria dos votos dos presentes;
III. As deliberates serao consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro prOprio,

lidas, aprovadas e assinadas ao final dos trabalhos pelos membros presentes.
§ 1° - Nos impedimentos por prazos ate 60 (sessenta) dias, o Presidente ser6 substituido

pelo Vice-Presidents
§ 2° - O Vice-Presidente e Secret^rio serao substituidos por Vogais (se houver).
§ 3° - Nos impedimentos por prazo superior a 60 (sessenta) dias do Presidente e Vice-

Presidente ou do Secretcii'iu, o Conselho de Administrate indicard, denlre seus membros,
elementos para a substitute-

§ 4° - Se ficarem vagos, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos do Conselho
Administrate. devera o Presidents ou membros restantes, se a Presidencia estiver vaga,
convocar Assembleia Geral para o devido preenchimento.

3
§ 5° - Os escolhidos exercerao mandato pelo prazo que restar aos seus antecessores.

Art. 36 - Compete ao Conselho de Administragdo, dentro dos iimites da Lei e deste
Estatuto, atendidas as decisdes ou recomendagoes da Assembleia Geral, planejar e fixar
normas para as operagoes e servigos da Cooperativa e controlar os resultados.
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§ 1° - No desempenho das suas fungfies, cabem-lhe, entre outras, as seguintes atribuigfies:
a) Programar as operapfies e servipos estabelecendo qualidade e fixando quantidades,

valores, prazos, taxas, encargos e demais condigfies necessirias a sua efetivagao;
b) Estabelecer, em instrugoes ou regulamentos, sanpfies ou penalidades a serem aplicadas

nos casos de violagfio ou abuso cometido contra disposigfies da Lei, deste Estatuto ou das
regras de relacionamento com a Sociedade, que vierem a ser expedidas de suas reunifies;

c) Determinar o valor destinado a cobrir as despesas da Sociedade;
d) Avaliar e providenciar o montante de recursos financeiros e dos meios necessarios ao

atendimento das operapfies e servipos
e) Estimar previamente a rentabilidade das operapfies e servipos, bem como a sua

viabilidade;
f) Fixar as despesas de administrapfio em orpamento anual que indique a fonte dos recursos

para sua cobertura;
g) Ccntratar e ftxar normas para admissSo o dcmissSc de cmpregados;
h) Fixar as normas de disciplina funcional;
i) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisfies disciplinanes;
j) Avaliar a convenifincia e fixar o limite de fianpa ou seguro de fidelidade para os

empregados que manipulem dinheiro ou valores da Cooperativa;
i) Estabeiecer as normas para o funcionamento da Sociedade;
m) Contratar, quando se fizer necessario, servigo de auditoria independente;
n) Indicar o Banco ou Bancos nos quais devem ser feitos os depositos de numerario

disponfveis;
o) Estabelecer as normas de controle das operapfies e servipos verificando, mensaimente,

no minimo, o estado econfimico-financeiro da Cooperativa e o desenvolvimento das operapfies
e atividades de balancetes da contabilidade e demonstratives especificos;

p) Deliberar sobre admissSo, demissSo, eliminagao e exclusao de associados,
q) Convocar a Assembl6ia Geral, quando for o caso;
r) Adquirir, alienar ou onerar bem imfiveis da Sociedade com expressa autorizapSo da

Assembleia Geral;
s) Contrair obrigapoes, transigir, adquirir, alienar e onerar bens moveis, ceder direitos e

constituir mandatarios;
t) Zelar pelo cumprimento das Leis do Cooperativismo ou outras aplicSveis, bem como pelo

atendimento da LegislagSo Trabalhista e Fiscal,
u) Substituir, no caso de impedimento, falta ou renuncia, o Presidente, Vice-Presidente ou o

, SecretSrio da Cooperativa, designado, entre si, outro para o cargo;
v) Organizar a estrutura da Cooperativa ou o prfiprio quadro social para fins de fomento da

comunicagSo e participapSo dos associados na sua vida societaria e empreendedora.

c*;

§ 2° - As normas estabelecidas pelo Conselho de AdministragSo serao baixadas em forma
de resolupSo ou instrugSo e constituirao o regimento interno da Cooperativa.
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Art. 37 - Ao Presidente cabe, entre outras, as seguintes atribuigfies:
a) Supervisionar as atividades da Cooperativa;
b) Verificar frequentemente o saldo do caixa;
c) Assinar os cheques bancarios juntamente com outro Conselheiro;
d) Assinar juntamente com o Secretario, ou outro Conselheiro designado pelo Conselho

Fiscal, contratos e demais documentos, inclusive tltulos de cr6dito, constitutivos de obrigagoes;
e) Convocar e presidir as reunioes do Conselho de Administragao, bem como as

Assemblfiias Gerais dos associados;
f) Apresentar a Assembleia Gerai Ordinaria;
- Relatorio da gestao;
- Balango e o demonstrative da Conta de Sobras e Perdas, bem como o correspondente

parecer do Conselho Fiscal;
g) Representor ativa e passivamonte a Cooperativa, am jufzo ou fora dele,
h) Elaborar o piano anual de atividades da Cooperativa.

Art. 38 - Ao Vice-Presidente cabe interessar-se permanentemente pelo trabalho do
Presidente, substituindo-o nos seus impedimentos ate 60 (sessenta) dias, sem que seja
necessario se configurar nesse caso o impedimenta temporario deste ultimo.

Art. 39 - Ao Secretario cabe, entre outras, as seguintes obrigagoes.

a) Secretariar e lavrar as Atas das reunioes do Conselho de AdministragSo e das
Assemblers Gerais, responsabilizando-se pelos livros, documentos e arquivos referentes a
Cooperativa;

b) Assinar, juntamente com o Presidente, cheques bancarios, contratos e demais
documentos, inclusive titulos de credito, constitutivos de obrigagoes.

Art. 40 - Aos Conselheiros sem fungfio executiva compete (se houver):

a) Comparecer as reunifies do Conselho de AdministragSo, discutindo e votando a materia a
ser apreciada;

b) Cumprir as tarefas especfficas que Ihes forem designadas pelo Conselho de
Administragao, no fimbito da administragao da Cooperativa;

c) Substituir, quando designados, os diretores, desde que por prazo nao superior a 60
(sessenta) dias;

d) Assinar, quando designados, juntamente com o Presidente, cheques bancarios, contratos
e demais documentos, inclusive titulos de credito, constitutivos de obrigagoes.

T.

SEQAOV

Certifico o Registro sob o n° 97847108 em 04/04/2019 / A
Protocolo 197275095 de 13/02/2019 / \
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATES - CONTRATE NIRE 294000369I
Esle documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 101574573280189
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2019
por Tiana Regila M G de Araujo - Secretana-Geral 13



V

DO CONSELHO FISCAL

Art. 41 — A Administragao da Sociedade ser£ fiscalizada assidua e minuciosamente por urn
Conselho Fiscal, constituido de 3 (tres) membros efetivos e 1 (um) suplentes, todos
associados, eleitos anualmente pela Assembldia Geral, sendo permitida apenas a reeleigfio
de 1/3 (um tergo) dos seus componentes.

§ 1° - Nao podem fazer parte do Conselho Fiscal, alem dos inelegiveis enumerados no
artigo 34 deste Estatuto, artigo 51 da lei 5.764/71 e artigo 18 da Lei 12.690/12, os parentes dos
membros do Conselho de Administragao ate 2° (segundo) grau em linha reta ou colateral, afins
e conjuge, bem como os parentes entre si ate esse grau.

§ 2° Fica inelegtvel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de ate 5
(cinco) anos, contado a partir da sentenga transitada em julgado, o socio, dirigente ou o
administrador condenado pela pratica das fraudes elencadas no caput deste artigo.

§ 2® - O associado ndo pode exercer cumulativamente cargos nos Conselho de
Administragao e Fiscal.

Art. 4 2 - 0 Conselho Fiscal reune-se ordinariamente uma vez por mds e
extraordinariamente sempre que necessSrio, com a participagao de 3 (tres) de seus membros.

§ 1° - Em sua primeira reuniao escolhera, dentre os seus membros efetivos, um
Coordenador, incumbido de convocar as reunites e dirigir os trabalhos desta, e um Secret£rio.

§ 2° - As reunites poderdo ser convocadas, ainda, por quaisquer dos seus membros, por
solicitagSo do Conselho de Administragao ou da Assembleia Geral.

§ 3° - Na ausencia do Coordenador, os trabalhos serao dirigidos por substituto escolhido na
ocasiSo.

§ 4° - As deliberagoes serao tomadas por maioria absoluta de votos dos sdcios presentes e
contarSo de Ata lavrada no livro, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos em cada
reuniao pelos 3 (trds) fiscais presentes.

Art. 43 - Ocorrendo duas ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administragao
ou o restante dos seus membros, convocarSo a Assembleia Geral para o devido
preenchimento.

Art. 44 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscalizapao sobre as operagdes,
atividades e servigos da Cooperativa cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuigdes.
j a) Conferir, mensalmente, o saldo do numerario existente em caixa, verificando, tambdm, se
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o mesmo esta dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administrapao;
b) Verificar se os extratos de contas bancanas conferem com a escriturapio da Cooperativa;
c) Examinar se os montantes das despesas e inversSes realizadas estao de conformidade

com os pianos e decisoes do Conselho de Administrapao;
d) Verificar se as operapoes realizadas e os servipos prestados correspondem em volume,

qualidade e valor 6s provisoes feitas e 6s conveni6ncias econ6micas e financeiras da
Cooperativa;

e) Certificar-se se o Conselho de Administrapao vem reunindo-se regularmente e se existem
cargos vagos na sua composic6o;

f) Averiguar se existem reclamapoes dos associados quanto aos servipos prestados;
g) Inteirar-se da regularidade do recebimento dos creditos e do cumprimento dos

compromissos da sociedade;
h) Averiguar se h6 problemas com empregados e deveres de natureza fiscal e trabalhista a

cumprir;
i) Examinar os balancetes e outros demonstratives mensais, o balanpo e o relatorio anual do

Conselho de Administrap6o, emitindo parecer sobre estes 6 Assembleia Geral;
j) Dar conhecimento ao Conselho de Administrapao das conclusoes dos trabalhos,

denunciando a este, 6 Assembleia Geral ou 6s autoridades competentes as irregularidades
constatadas e convocar a Assembieia Gerai, se ocorrerem motivos graves e urgentes.

Par&grafo Unico - Para exames e verificapao dos livros, contas e documentos necess6rios
ao cumprimento das suas atribuipoes poder6 o Conselho Fiscal solicitar ao Conselho de
Administrapao, a contratapSo de t6cnico especializado para assessoramento e valer-se dos
relatorios e informapoes dos servipos de auditoria externa, correndo as despesas por conta da
Cooperativa.

CAPfTULO VI
DO PROCESSO ELEITORAL

Art 45 - As eleipdes para os cargos do Conselho de Administrapao e Conselho Fiscal se
realizarSo em Assembl6ia Geral Ordinaria.

Art 46 - O sufr6gio 6 direto, o voto 6 secreto podendo, em caso de inscripSo de uma unica
chapa, optar-se pelo sistema em descoberto.

-£«
§1° - Sendo secreta a votapao, adotar-se-6 c6dula unica, constando os nomes das chapas e

relapao nominal dos candidatos.

Art. 47 - Somente podem concorrer as eleipoes candidatos que integrem chapa completa.
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Pardgrafo Unico - A chapa inscrita para o Conselho de Administrate) devera ser diversa
da inscrita para o Conselho Fiscal, especificados os Conselhos com a respectiva relapSo dos
candidatos, quando a chapa for conjunta.

Art. 48 - A notificapao de convocat° Para a Assembl§ia Geral OrdinSria em que se
realizar a eleit® dos membros para o Conselho de Administrate e/ou Conselho Fiscal ser6
publicado com anteced&ncia minima de 10 (dez) dias.

Art. 49 - A inscrito das chapas concorrentes ao Conselho de Administrate se fara no
perfodo compreendido entre a data da publicagao da notificat0 do convocagao para a
respectiva Assembleia Geral ate 02 (dois) dias antes da sua reatizagSo.

Pardgrafo Unico - A inscrito das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal, quando nao
ocorrer eleito do Conselho de Administrate ser£ feita at6 2 (dois) dias antes da realizagSo
da respectiya Assembles Geral.

<4.

Art. 50 - A inscrito das chapas para o Conselho de Administrate ® Conselho Fiscal se
realizara na sede da Cooperativa nos prazos estabelecidos, em dias uteis, no horario
comercial, devendo ser utilizado, para tal fim, o livro de registro de inscrito de chapas.

Art. 51 - As chapas concorrentes aos cargos dos Conselhos de Administragao e Fiscal,
a!6m de sua denominate, deverao apresentar;

a) Relagao nominal dos concorrentes, com o respectivo numero de inscrito constante no
livro de matricula aa sociedade,

b) AutorizagSo por escrito de cada candidato para a sua inscrito;

c) indicate de 2 (dois) fiscais para acompanharem a votato e apuragao, os quais estarao

impedidos de concorrer a cargos na respectiva eleit°
Par£grafo Unico - Os candidatos, individualmente, deverao apresentar. para fins do

registro da chapa que integram os seguintes documentos:

a) Declarat°de bens;
b) DeclaragSo de elegibilidade, artigo 51, "caput" da Lei n° 5.764/71 c.c artigo 18 da Lei

12.690/2012 cumulado com o §1°, art. 101 do C6digo Civil;
c) DeclaragSo de nSo estarem incursos no disposto no § unico, nos artigo 51, § 1° do artigo

56 da Lein® 5 764/71;

. C-K
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Art. 52 - Formalizado o registro, n§o ser3 admitida substituigSo de candidate, salvo em caso
de morte ou invalidez comprovada at6 o momento da instalagao da Assembleia Geral.

CAPlTULO VII

DOS FUNDOS, DO BALANQO, DAS DESPESAS, DAS SOBRAS E DOS PREJUfZOS.

Art. 53 - A Cooperativa 6 obrigada a constitute

I. Fundo de Reserva, destinado a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas
atividades, constituido de 10% (dez por cento) das sobras liquidas do exercfcio;

II. O Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social, destinado & prestagSo de
AssistSncia aos associados, seus familiares a aos empregados da Cooporativa, constituido dc
5% (cinco por cento) das sobras liquidas apuradas no exercicio.a

§ 1° - Os Fundos acima mencionados sSo indivisiveis aos associados e no caso de
<JissoluqSo e liquidagSo da sociedade seus remanescentes serao revertidos a Fazenda
Nactonai, conforme inciso VI, artigo 68 da Lei 5.764/71.

§ 2® - Os servigos de assistSncia t6cnica, educacional e social a serem atendidos pelo
respective Fundo poder§o ser executados mediante convenios com entidades especializadas

ou nao.

§ 3s A Cooperativa de Trabalho buscara meios, inclusive mediante provisionsmento de

recursos, com base em crit6rios que devem ser aprovados em Assembleia Geral, para
assegurar os direitos previstos no artigo 6°, incisos V, VII, VIII, XIX, X e XI deste estatuto e
outros que a Assembleia Geral venha a instituir.

§ 4a A Cooperativa de Trabalho, alem dos fundos obrigatdnos previstos em lei, poder£ criar,
em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins
especificos, fixando o modo de formag£o, custeio, aplicagSo e liquidagSo.

Art. 54 - AI6m da taxa de 10% (dez por cento) das sobras liquidas apuradas no Balango do
exercicio, revertem em favor do Fundo de Reserva:

I. - Os creditos nao reclamados, decorridos 5 (cinco) anos;

- Os auxilios e doagoes sem destinagao especial.II.

Art. 5 5 - 0 Balango Geral, incluido o confronto de receitas e despesas, sere levantado no
dia 31 do m6s de dezembro de cada ano.
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Parbgrafo Unico - Os resultados serao apurados separadamente segundo a natureza das
operates ou servigos.

Art. 56 - As despesas da sociedade serao cobertas pelos associados mediante rateio, na
proporgao direta da fruig§o dos servigos

Art. 57 - As sobras liquidas apuradas no exercicio, depois de deduzidas as taxas para os

fundos indivisiveis, serao rateadas entre associados, em partes diretamente proportional's as
operagoes realizadas com a Cooperativa, no periodo, salvo deliberagao diversa da Assemblbia
Geral.

_ Art. 58 - Os prejuizos de cada exercicio, apurados em Balango, serao cobertos com o saldo
do Fundo de Reserva.

Paragrafo Unico - Quando o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir os prejuizos
operadonais referidos neste artigo, esses serSo rateado entre os associados, na razao direta
das operagoes realizadas com a Cooperativa.

CAPlTULO VIII

DOS UVROS

Art. 59 - A Cooperativa devera ter os seguintes livros:
I. Matricula;
II. Atas de Assembleias Gerais;
III Atas do Conselho de Administragbo;
IV. Atas do Conselho Fiscal;
V. Presenga dos Associados nas Assembleias Gerais;
VI. Registro de Inscrigao de Chapas;
VII. Outros Livros Fiscais e Contabeis Obrigatdrios.

Pardgrafo Unico - £ facultada a adogao de livros de folhas soltas ou fichas, inclusive
emitidas por processamento eletrbnico de dados.

Art. 60 - No Livro de Matricula, os associados serao inscritos por ordem cronolbgica de

admissao, devendo constar:

_ I. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissSo e residbncia do associado;
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II. A data de sua admissSo e, quando for o caso, da sua demissao ou pedido, eliminagao ou
exclusao;

III A conta corrente das respectivas quotas-partes do Capital Social.

CAPiTULO IX

DA DISSOLUCAO E LIQUIDAQAO

Art. 61 - A Sociedade podera ser dissolvida voluntariamente:

Por deliberagao da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim,
desde que 10 (dez) associados nao se disponham a assegurar a sua continuidade;
pelo decurso do prazo de duragao;
pela consecugSo dos objetivos predeterminados;

Peia redugSo do numero minimo de associados ou do Capital Social mlnimo se at6 a
Assembleia Geral subsequente realizada em prazo nao inferior a 6 (seis) meses,
eles nio forem restabelecidos;

e) pels paralissyoo de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 62 - Quando a dissolugao for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomeard um
liquidante, ou mais, e um Conselho Fiscal composto de 3 ( trPs) membros para procederem a

sua liquidagao.

Pardgrafo Unico - A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuigfies, podere em

qualquer epoca destituir os liquidantes, os membros do Conselho Fiscal, designando seus
substitutes.

Art. 63 - Os liquidantes, investidos de todos os poderes normais de administragao, devem

proceder a liquidagao corrforme o disposto na legistagSo cooperativista.

CAPiTULO X

DAS DISPOSIQ0ES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 64 - A Cooperativa devere registrar-se na OrganizagSo das Cooperativas Brasileiras ou

na entidade estaaual

Art. 65 - Os mandatos do Conselho de Administragao e Fiscal perduram ate a realizagSo da

Assembleia Geral Ordinaria em que tais mandatos de findam. f -
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Art. 66 - Os casos omissos ser§o resolvidos de acordo com as fontes e os principios do
direito e a doutrina cooperativista.

Ubalra-Ba, 10 de dezembro de 2018

Conselho de Administragao:

VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor Presidente

DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA
Diretor vice-Presidente

BEIGIANE DOS SANTOS COELHO
Diretor Secretario

Conselho Fiscal :

GERIO CERGUEIRA ANDRADE
TitularmJk o

E9VAEDO SILVA ETA
Titular

* P̂AIOCW^< ) nL
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
Titular

GILVANILTON SANTOS LEAL
Suplente

/
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ADELSON RIBEIRO DOS SANTOS
Cooperado

MACIEL BRITO DOS SANTOS
Cooperado

^ /

VALDEMAR RODRIGUEITDOS SANTOS
Cooperado

Ug,̂
LINALDO RAFAEL DE SOUZA
Cooperado

A0 &DENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
Cooperado

SO^̂ MA/ ESRAM4LHQ
Cooperado

Cooperado

24
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DA

ELEigAO

>COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIQOS GERAIS E ADMINISTRATIVO -CONTRATE
Quadra 110 node, Avenida Juscelino Kubitschek, 04, sala 07 -Plano diretor Norte -Cep -77.006-130 - Palbnas -To

CNPJ. 11.368.006/0002-13 { Hi



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPERATIVA DOS
CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAiRA/BA LTDA, COM
REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADC5 V& r^M^E SOB O N°
29400036996, 1NSCRITA NO CNPJ N° 11.368 OO6/060S -S2;

# j* ••
• ••••

Aos dezenove dias do mes de setembro de 2018(dois mil e dezoito), realizou a

Assembleia Geral extraordinaria, da COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE

TRANSPORTE ESCOLAR DE UBAlRA/BA LTDA, CNPJ, sob 0 n° 11.368.006/0001-32

e NIRE 29400036996, em sua sede social no conjunto Habitacional, S/N, centro em

Ubaira- Ba, cep. 45310-000, regularmente convocada conforme Edital Publicado no

Jornal Correio da Bahia, edigao de 07{sete) de setembro de 2018, em anexo e tamb6m

afixado no quadro de aviso da sede social da Cooperativa. A assembleia teve inicio as

20:00hs, em terceira convocagfio com a presenga de 11(onze) cooperados, em dia com

a cooperativa, conforme assinatura no iivro ae Atas das Assembleia Gerai, para tratai

da seguinte ORDEM DO DIA . 1 -ALTERAQAO DA DENOMINAQAO SOCIAL E NOME

DE FANTASIA DA COOPERATIVA; 2 - ALTERAQAO DAS ATIVIDADES SOCIAL DA

COOPERATIVA; 3- INCLUSAO E SAIDAS DE COOPERADOS; 4- AUMENTO DO

CAPITAL SOCIAL 5 - MUDANCA DE ENDEREQO DA SEDE; 6- ALTERAQAO DO

ESTATUTO LEI 12690/12; 7 - ELEIQAO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL; 8 -
OUTROS ASSUNTOS NAO DELIBERADOS; A presente assembleia foi presidida pelo

Sr° VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, que assumiu os trabalhos fez a

abertura, leu a Ordem do Dia, convocou a Srta . BEIGIANE DOS SANTOS COELHO,

para secretariar a Assembleia, seguindo a ordem do dia, 1 -ALTERACAO DA
DENQMINACAO SOCIAL E NOME DE FANTASIA DA COOPERATIVA , a secretaria

informou que a Denominagao da Cooperativa passaria a ser chamada de :

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIQOS GERAIS, ADMINISTRATES -
CONTRATE, passando a ter seu novo nome de Fantasia CONTRATE, sendo aprovado

per unanimidade por todos os presentes, dando continuidade , 2 - ALTERACAO DAS

ATIVIDADES SOCIAL DA COOPERATIVA. a secretaria passou a ler as novas
atividades da cooperativa : LOCAQAO DE MAO DE OB^A TEMPORAfjdA; COLETA DE

RESIDUOS NAO PERIGOSOS, SERVIQOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL,

AIIVIUAOE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ATIVIDADE
PAISAGISTICAS, SERVIQOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO
ADMINISTRATE. TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAQAO DE AUTOMOVEIS SEM

CONDUTOR sendo aprovado por unanimidade por todos os presentes todas as
alteragoes de atividades; 3- INCLUSAO E SAiDAS DE COOPERADOS: foi pedido

atrav^s de carta de desistencias a saida por livre e espontanea vontade de 18 ( dezoito)
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ViTOR ROCHA DA SILVA, RG. 09.450.101-76- SSP-BA e CPF.cooperados: 1 -
019.394.925-30; 2- JOAO CARLOS ANDRADE ALVC^ RG07.408.^9-83- SSP-BA e

CPF 941.258.485-72, 3 - CIRO GONQALVES QCpfS^fjTpIr R$*;03.660.869-60-
SSP-BA e CPF. 400 949.955-91, 4- WILSON ALVES LO*BO,*RG.*3.0*3*4.126- SSP-BA e

CPF. 489 543.735-34; 5 -MARIO OLIVEIRA DE SANTANA, RG. 4.182.158- SSP-BA e

CPF. 268.826.715-91 ; 6- PERICLES SOUZA LOBO, RG 09.450 544-67- SSP-BA e

CPF. 019.929.385-63; 7- IVAN FERREIRA DE SOUZA, RG. 08.602.632-15- SSP-BA

e CPF. 990 771 085-72; 8 - ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS , RG. 04.453.086-21

-SSP-BA e CPF. 450 479.365-20 ; 9-SENHORINHO KAIMUNUO DOS BANJOS, RG.

09.668.092-03- SSP-Ba e CPF. 996.285.705-87; 10 - FLORISVALDO DE JESUS
SILVA , RG 09.079.675-66- SSP-BA e CPF 983.382.775-68; 11 -ANDREVITO MUNIZ

ALVES RG. 06.402.242-02 - SSP-BA e CPF 054.230.097-40, 12 - ANTONIO SOUZA
BOMFIM, RG 3271 323- SSP-BA e CPF 342 159 305-10; 13- JORGE ARAUJO

SOUZA, RG. 51.146-21-SSP-BA e CPF. 410.278.175-72; 14- ERMANO SOUZA DE

JESUS, RG. 6.886.294-66-SSP-BA e CPF. 874.008.985-15;15- EDMILSON SOUZA

MUNIZ, RG. 12 835.358-90 - SSP-BA e CPF. 009.276.225-56; 16- JEOVANE DOS

SANTOS ALVES, RG. 13.685.833-34- SSP-BA e CPF. 039.270.045-02; 17-
WELLERSON OLIVEIRA SILVA RG. 07.702.305-63 e CPF , 925.889. 565-72; 18-
LEANDRO FERREIRA DA SILVA RG. 11.771.621-99- SSP-BA e CPF. 022.768.215-
74; n§o houve nenhuma inclusao de novos socios. todos os presentes aprovaram as

saldas dos referidos sdcios por unanimidade. 4 - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL -
O capital soda passar£ a ser de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais), dividido em
4.000(quatro mil) cota , no valor unitario de R$ 50,00( cinquenta reais), cada cota parte,

como se segue : VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS. RG. 06.624.010-77 -
SSP-BA e CPF. 912.885.505-10, que possufa um capital de R$ 500,00( quinhentos

reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada, subscreve neste

ato 1.190( um mil e cento e noventa) cotas de R$ 50,00 ( cinquenta reais) cada uma ,

perfazendo o montante de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais), que ser§o integralizadas

em 12(doze) parcelas iguais e mensais. BEIGIANE DOS SANTOS COLEHO. RG.

13.682.209-67 -SSP-BA e CPF 032.130.705-48, que possufa um capital de R$ 500,00(

quinhentos reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 5Q,00( cinquenta reais) cada

subscreve neste ato 190(cento e noventa) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada

uma perfazendo o montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que ser§o integralizadas

em 12(doze) parcelas iguais e mensais; ROGERIO CERQUEIRA ANDRADE. RG

10.047.572-80-SSP-BA e CPF. 022.646.075-48, que possuia um capital de R$ 500,00(

quinhentos reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada
subscreve neste ato 390(trezentos e noventa) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais). cada
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perfazendo o montante de R$ 20.000,00(vinte mil reais), que serao integralizadas em

12(doze) parcelas iguais e mensais; ADELSON jR3B£IRQ JBOS*.SANTOS, RG.
07.516.968-11-SSP-BAe CPF. 016.719.595-66, qt|ppos«uJa<jrji]ca[»[t6l de R$ 500,00(

quinhentos reais), dividido em 10(dez) cotas de RS 50.00( cinquenta reais) cada

subscreve neste ato 190(cento e noventa ) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada

uma perfazendo o montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que serao integralizadas

em 12(doze) parcelas iguais e mensais ; MACIEL BRITO DOS SANTOS, RG.
11.557.699-10- SSP-BAe CPF. 027.966.125-89, que possuia urn capital de R$ 500,00(

quinhentos reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada

subscreve neste ato 190(cento e noventa ) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada

uma perfazendo o montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que ser§o integralizadas

erp 12(doze) parcelas iguais e mensais; EDVALDO SILVA MALTA. RG. 13.949.777-
SSP-BA e CPF. 140.860.935-53, que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos

reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada subscreve neste

ato 390( trezentos e noventa) cotas de R$ 50,00(cinquenta reais), cada perfazendo o

montante de R$ 20.000,00(vinte mil reais), que serao integralizadas em 12(doze)

parcelas iguais e mensais; VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS. RG 08.054.355-
30-SSP-BA e CPF. 002.362.165-62 , que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos

reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada , subscreve neste

ato 390(trezentos e noventa) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada perfazendo o

montante de R$ 20.000,00(vinte mil reais), que serao integralizadas em 12(doze)

parcelas iguais e mensais; DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA FILHQ. RG.
08.735.472-17- SSP-BA e do CPF 982.358.695-00, que possuia um capital de R$

500,00( quinhentos reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada

subscreve neste ato 190(cento e noventa ) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada

perfazendo o montante de R$ 10.000,00(dez mil reais), que ser§o integralizadas em

12(doze) parcelas iguais e mensais; LINALDO RAFAEL DE SOUZA. RG. 7.176.394-52

- SSP-BA e CPF. 933.792.005-06, que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos

reais), dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada subscreve neste

ato 190(cento e noventa ) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada uma perfazendo o

montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que serao integralizadas em 12(doze)

parcelas iguais e mensais; DENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS. RG. 11.178.099-35

- SSP-BA e CPF. 042.377.835-88, que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos

reais), dividido em 10(dez) cotas de RS 50,00( cinquenta reais) cada subscreve neste

ato 190(cento e noventa) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada uma perfazendo o

montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que serao integralizadas em 12(doze)
parcelas iguais e mensais; ANTONIO LOPES DOS SANTOS, RG. 9.602.156-03- SSP-
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BA e CPF. 010.389.505-11, que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos reais),

dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta TefeiS) £^d343'-i&Sgreve neste ato• t • • •• 0 •
190(cento e noventa) cotas de R$ 50,00( cinqueR^a ilmfe perfazendo o

montante de R$ 10 000,00( dez mil reais), que ser£o integralizadas em 12(doze)

parcelas iguais e mensais; GIVANILTON SANTOS LEAL. RG. 07.210.037-02- SSP-BA

e CPF. 989.980.725-72, que possufa um capital de R$ 500,00( quinhentos reais),

dividido em 10(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada subscreve neste ato

190(cento e noventa) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) , cada uma perfazendo o
montante de R$ 10.000,00( dez mil reais), que serao integralizadas em 12(doze)

parcelas iguais e mensais; ANTONIO LOPES DOS SANTOS , RG 9.602.156-03 e CPF.

010.389.505-11, que possuia um capital de R$ 500,00( quinhentos reais), dividido em
jLQ(dez) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais) cada subscreve neste ato 190(cento e

noventa ) cotas de R$ 50,00( cinquenta reais), cada uma perfazendo o montante dc R$

10.000,00( dez mil reais), que serao integralizadas em 12(doze) parcelas iguais e

mensais, os presentes aprovaram por unanimidade o aumento do capital social: 5-
MUDANCA DE ENDERECO DA SEDE -A nova sede da Cooperativa ser£ na Rua Baixa

da Monta, 23-A, centro, cep. 45310-000. Ubaira-Ba. sendo aprovado por unanimidade
a mudanga da sede Social; 6 - ALTERACAO DO ESTATUTO LEI 12690/12 : foi lido na
Integra o novo Estatuto Social, onde foi introduzida as Alteragoes da Lei 12690/12,

tambem em conformidade com a Lei 5.764/71, sendo o mesmo aprovado por

unanimidade sem ressaivas por todos os presentes; 7 - ELEICAO DA DIRETORIA E

CONSELHO FISCAL : foi inscrita uma unica chapa para concorrer a hleigao do

Conselho de Administragao e Conselho Fiscal, Para o conselho de Administragao, para
foram inscritos os seguintes cooperados para Diretoro mandato de 2018/2022,

Presidente : VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, Diretor Vice-Presidente

: DOMINGOS FRANCISCO DA COSTA FILHO e Diretor Secretario : BEIGIANE DOS

SANTOS COELHO, foi colocada em votagao a chapa e foram eleitos por unanimidade;

para a Eleigao do Conselho Fiscal tambem sd foi inscrita uma unica chapa composta

pelos seguintes cooperados para o mandato 2018/2019 Titulares : 1 - ROGERIO
CERQUEIRA ANDRADE. 2- EDVALDO SILVA MALTA 3- ANTONIO LOPES DOS
SANTOS e para Suptente : GIVANILTON SANTOS LEAL, ; foi colocado em pauta o

Ultimo item do EDITAL DE CONVOQAO - OUTROS ASSUNTOS NAO DELIBERADOS

E DE INTERESSE SOCIAL , e nada mais foi discutido, a Palavra foi usado pelo Sr.

VALDIR CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, que empossou imediatamente os

Membros do Conselho de Administragao para o , mandato de 2018/2022, bem como
empossou tambem os membros do Conselho Fiscal para o mandato 2018/2019; o Sr.
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VALD1R CESAR RODRIGUES DOS SANTOS, agradeceu a todos os cooperados
preserves, e informou que com as mudangas f$ita (jfibf^nativa deixar£ a
cooperativa mais atraentes para novos servigos, cfu* fi£6 it d̂ix .̂e^ff^gos para juntos
com todos os cooperados buscar dias melhores; os eleitos declararam que n§o estao

condenados a pena que vede, ainda queimpedidos por lei, e nSo estSo
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricag£o,
peita ou subomo, concussSo, peculato, ou contra a economia popular, a f6 publica ou a
propriedade e que nao podem fazer parte do Conselho Fiscal, al§m dos inelegiveis
enumerados no artigo 51, os parentes dos diretores at6 o 2° (segundo) grau, em linha
reta ou colateral, bem como os parentes entre si ate esse grau e que nao poder£ exercer
cumulativamente cargos nos orgaos de administragao e de fiscalizaĝ o., foi fraqueada
a palavra para os cooperados presentes e nenhum usou mais da palavra, foi suspense
os trabalhos por um curto periodo de tempo para a lavratura da ata , cm livro prOprio.
Reaberto os trabalhos nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a assembleia,
e esta ATA, apos lida e aprovada foi redigida e assinada por mim Secretaria BEIGIANE
DOS SANTOS COELHO , que secretariei transcrevi e li em vos alta para todos os
presentes e que a mesma e copia fiel e transcrita do livro de ATA da Cooperativa e pelos
associados presentes: BEIGIANE DOS SANTOS COELHO,

RODRIGUES DOS SANTOS, DOMINGOS FRANSCISCO DA COSTA FILHO,

ROGERIO CERQUEIRA ANDRADE, EDVALDO SILVA MALTA, ANTONIO LOPES
DOS SANTOS, GIVANILTON SANTOS LEAL, ADELSON RIBEIRO DOS SANTOS,
fvlACIEL BRITO DOS SANTOS, VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS, LINALDO
RAFAEL DE SOUZA, DENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS.

VALDIR CESAR

Ubalra-Ba, 19 de setembro de 2018.

Conselho de Administragdo:

VALDIR CESAR RODRIGUES DOS^ANTOS
Diretor Presidente

DOMINGOS FRANSCISCO DA COSTA FILHO,

Diretor vice-Presidente

BEIGIANE DOS SANTOS COELHO.
Diretor Secretario
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Conselho Fiscal :

UE1RA AftDR3\DE? ** * ••
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<£ fC>-e>.
VALDO SILVA MALTA,
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-PnvJorT-co cto>

ANTONIO LOPES DOS SANTOS,

GIVANILTON SANTOS LEAL.
Suplente -

^
yAoizV>> Ĝ i 0d£s'AO

ADELSON RIBEIKO DOS SANTOS

MACIEL BRITO DOS SANTOS
- Cooperado

*o.
VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

LINALDO RAFAEL DE SOUZA
/1 Cooperado/'i

DENIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
Cooperado

&6b> 6onrvSfiS -i(urruEfa.
ADVOGADO '
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V - retiradas nao inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausSncia deste, nao
inferiores ao salano minimo, calculadas de forma proporcional ets horas trabalhadas ou 6s
atividades desenvolvidas;

VI- duragSc do trabaiho normal nao superior a S (oito) boras diarias e 44 (quarenta a
quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a prestagao
de trabaiho por meio de plantdes ou escalas, facultada a compensagao de horarios;

VII - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

VIII - repouso anual remunerado;

XIX - retirada para o trabaiho notumo superior 6 do diurno;

X - adidonal sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;

XI - seguro de acidente de trabaiho.

§ 1fi NSo se aplica o disposto nos incisos VII e VIII do caput deste artigo nos casos em
que as operagoes entre o sdcio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decisSo assemblear em
contr£rio.

§ 2sTomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e volando os assuntos que nelas forem
tratados, ressalvados os casos disdplinados neste estatuto.

§ 3® Propor ao Conselho de Administragao ou 6s Assembleias Gerais, medidas de interesse
da Cooperativa;

Art. 7°- O associado tem o dever de:

I. Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste Estatuto e contribuir
com o rateio das despesas e encargos operadonais que forem estabeleddos;

II. Cumprir disposigoes da Lei, do Estatuto, bem como as deliberagdes das Assembleias
Gerais;

III. Satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de
partidpar ativamente da sua vida sodetdria e empreendedora;

IV. Concorrer com o que Ihe couber, na conformidade das disposigoes deste Estatuto, para
,a cobertura dos prejuizos da Sociedade;

V. Prestar a Cooperativa esdarecimentos relacionados com as atividades que Ihe
facultaram associar-se;

4
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VI. Zelar pelo patrimdnio moral e material da Sociedade;

Art. 8° - O associado responds subsidiariamente pelos compromissos da Cooperative at6 o
valor do capital por ele subscrito e pelo prejuizo verificado nas operates sociais, guardada a
proporgeio de sua participagSo nas mesmas operates

§ 1° - A responsabilidade do associado como tal, pelos compromissos com a Sociedade em
face de terceiros, perdura para os demitidos, eliminados ou excluidos at6 que sejam aprovadas
as contas do exercicio em que se deu o desligamento, mas so podera ser invocada depois de
judicialmente exigida da Cooperativa.

§ 2° - O contratante da Cooperativa de Trabalho, constituida nos moldes do inciso II, art.
4s da Lei 12.690/12, ou seja, para prestagSo de servigos, responde solidariamente pelo
cumprimento das normas de saude e seguranga do trabalho quando os servigos forem
prestados no seu estabelecimento ou em local por ele determinado.

Art. 9° - As obrigagdes dos associados falecidos, contraidas com a Cooperativa e as
oriundas de sua responsabilidade como associado em face de terceiros, passam aos herdeiros,
prescrevendo. por£m, ap6s um ano contado do dia da abertura da sucessao.

Pardgrafo Unico - Os herdeiros dos associados falecidos tern direito ao capital realizado e
demais criditos pertencentes ao extinto, nos termos da decisao judicial (Formal de Partilha,
Alvard, etc.)

SEQAO II

DA DEMISSAO, EUMINAQAO E EXCLUSAO.

Art. 10 - A demissao do associado, que ndo podera ser negada, dar-se-a unicamente a seu
pedido e sera requerida ao presidente, sendo por este levada ao Conselho de Administragdo
em sua primeira reuniSo e averbada no livro de matricula, mediante termo assinado pelo
presidente.

Art. 11 - A eliminagdo do associado, que sera aplicada em virtude de infragSo da lei, ou
deste estatuto, sera feita por decisSo do Conselho de Administragao. depois de notificacao ao
infrator; os motivos que a determinarem deverao constar de termo lavrado no livro de matricula
e assinado pelo Presidente da Cooperativa.

§ 1° - AI6m do motivo acima, o Conselho de Administragao dever£ eliminar o associado que.

a) Divulgar informagSes relevantes, sigilosas ou inveridicas sobre a Sociedade que possam
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prejudic3-la nas suas atividades a negocios socials,

b) Vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial 6 Cooperativa ou que colida
com o seu objeto social;

c) Houver levado a Cooperativa a pratica de atos judiciais para obter o cumprimento de
obrigagSes por ele contraidas;

d) Deixar de operar com a Cooperativa, sem motivo justificavel, por um periodo de 01( um)
ano;

e) Depois de notificado, voltar a infringir disposigao da Lei, deste Estatuto e das
deliberagoes da Assembldia Geral.

§ 2° - C6pia autfentica da docisSo sera remetida ao interassado, por processo que comprove
as datas da remessa e do recebimento, por prazo maximo de 30 (trinta) dias.

§ 3° - O associado eliminado podera, dentro do prazo de 08 (dias) dias, contados da data do
recebimento da notificagao, interpor recurso, que tera efeito suspensivo, ate a primeira
Assembleia Gerai.

Art. 12 - A exclusSo do associado sera feita:

a) por motivo de morte da pessoa fisica;
b) por incapacidade civil nSo suprida;
c) por deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso ou permanencia na

Cooperativa.

Art. 13 - Em qualquer caso, como nos de demissao, eliminagao ou exclusSo, o associado s6
ter£ direito a restituigSo do capital que integralizou, acrescido das sobras que Ihe tiverem sido
registradas.

§ 1° - A restituigao de que trata este artigo somente podera ser exigido depois de aprovado,
pela Assembl6ia Geral, o balango do exercicio em que o associado tenha sido desligado da
Cooperativa.

§ 2 ° - O Conselho de Administragao da Cooperativa podera determinar que a restituigao
deste capital seja feita em parcelas, a partir do exercicio financeiro que se seguir aquele em
que se deu o desligamento e no mesmo prazo e cond'poes da integratizagA.o

6
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§ 3 ° - Ocorrendo demissdes, eliminates ou exclusoes de associados em numero tal que
as restitutes das import§ncias referidas neste artigo possam ameager a estabilidade
econbmico-financeira da Cooperativa, esta podera restitui-las mediante crit6rios que
resguardem a sua continuidade.

§ 4° - Os deveres de associado perduram para os demitidos, eliminados ou excluidos, at6
que sejam aprovadas pela Assembleia Geral, as contas do exercfcio em que o associado
deixou de fazer parte da sociedade.

CAPiTULO IV

DO CAPITAL

Art. 1 4 - 0 Capital Social da Cooperativa 6 ilimitado quanto ao maximo, variando conforme
o numero de quotas-partes subscritas, nSo podendo, entretanto, ser inferior a R$ 300.000,00 (
trezentos mil reais).

, § 1° -O capital e dividido em quotas-partes de valor unitario igual R$ 50,00( cinquenta reais),
cada cola parte.

§ 2° - A quota-parte e indivisivel, intransferivel a n§o associados, nSo podera ser negociada
de modo algum, nem dada em garantia, e todo o seu movimento de subscrit°. realizagao,
transferdncia e restituigao sera sempre escriturado no livro de matricula

§ 3° - As quotas-partes, depois de integralizadas, poderSo ser transferidas parcialmente
entre os associados, mediante autorizagSo do Conselho de Administragao.

§ 4° -Para efeito de integralizagSo das quotas-partes ou de aumento de Capital Social,
poderci a Cooperativa receber bens, avaliados previamente e apos homologagao em
Assemblbia Geral.

§ 5° - A criterio do Conselho de Administragao, o associado podera pagar as quotas-partes
a vista, de uma s6 vez ou em 12<doze) parcelas iguais e sucessivas, independentemente de

chamada, ou por meio de contributes.

§ 6° - A Sociedade poder£ atribuir juros ao Capital Social integralizado.

Art. 15 -Ao ser admitido na Sociedade, o cooperado devera subscrever, no minimo, 01(
uma) quotas-partes do Capita!Social e no maximo 1/3 (um tergo) do total das quotas
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Paragrafo Unico - O Conselho de Administragao devera, sempre que necessario, indicar a
porcentagem a que se refere o "caput" deste artigo, submetendo-a a aprovagSo pela
Assembleia Geral.

CAPlTULO V
DOS 6RGAOS SOCIAIS

SEQAOI

DA ASSEMBLElA GERAL

Art. 16 - A Assembleia Geral dos associados, Ordin^ria, Extraordinaria e Especial 6 o
brgao supremo da Cooperativa e dentro dos limites da Lei e deste estatuto tomara toda e
qualquer decisSo de interesse da sociedade e suas deliberagdes vinculam a todos ainda que
ausentes ou discordantes.

Art. 17 - A Assembldia Geral sera convocada e dirigida pelo Presidente da Cooperativa.

Paregrafo Unico - Podera tambem ser convocada por qualquer dos 6rg§os de
administragSo, pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos graves e urgentes, ou ainda, por
30% (trinta por cento) dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais, ap6s uma
solicitagSo nao atendida.

Art. 18 - A notificagdo dos sdcios para participag§o das assembieias sere pessoal e
ocorrere com anteceddncia minima de 10 (dez) dias de sua realizagdo.

§ 1® Na impossibilidade de notificagao pessoal, a notificagao dar-se-a por via postal,

respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo.

§ 2® Na impossibilidade de realizagdo das notificagdes pessoal e postal, os sdcios serao

notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais previstos nos estatutos e

publicado em jornai de grande circulagao na regiao da sede da cooperativa ou na regiao onde

ela exerga suas atividades, respeitada a anteceddncia prevista no caput deste artigo.

Art. 19-Na notificagdo das Assembldias Gerais deverdo constar :

|, A denominagdc da Cooperativa, ssguida da sxprcssSc "ConvocagSo da Assembleia

Geral" Ordindria, Extraordinaria ou Especial conforme o caso;

II. O dia e a hora da reunido, em cada convocagao, assim como o enderego do local de sua
realizagao, o qul salvo motivo justificado, sera sempre o da sede social;
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III. A sequbncia ordinal das convoca9des;

IV. A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificanoes;

V. O numero de associados existentes na data da sua expedigbo, para efeito da calculo do

quorum de instalagbo;

VI. Assinatura do responsavel pela convocagao.

§ 1° - No caso da convocagbo ser feita por associados, a Notificagbo serb assinada, no
mlnimo, pelos 4 (quatro) primeiros signatbrios do documento que a solicitou.

§ 2° - Na impossibilidade de realizagao das notificagoes pessoal e postal, os sbeios serbo

notificados mediante edital afixado na sede e em outros locais previstos nos estatutos e
pGblicados em jomal de grande circulagao na regiao da sede da cooperativa ou na regiSo onde
ela exerga suas atividades, respeitada a antecedencia de 10 (dez) dias, prevista no artigo 12
da Lei 12 690/2012.

/ „
l

Art. 20 - £ de competbncia da Assembleia Geral, Ordinaria ou Extraordinbria, a destituigbo
de membros do Conselho de Administragbo e Fiscalizagao.

Parbgrafo Unico - Ocorrendo destituigbo que possa comprometer regularidade da

administragao ou fiscalizagao da entidade, poderb a Assembleia designar administradores e

conselheiros, atb a posse dos novos, cuja eleigao se efetuarb no prazo maximo de 30 (trinta)

dias.

Art. 21 O quorum mlnimo de instalagbo das Assemblbias Gerais sera de:

I- 2/3 (dois tergos) do numero de sbeios, em primeira convocagbo;

II - metade mais 1 (um) dos socios, em segunda convocagbo,

III - 10 (dez) sbeios ou, no minimo, 30% (trinta por cento) do total de sbeios,

prevalecendo o menor nbrnero, em terceira convocagbo.

Art. 22 * Os trabalhos das Assemblbias Gerais serbo dirigidos pelo Fresidente, auxiliado
pelo Secretbrio da Cooperativa, sendo por aquele, convidados a participar da mesa os

ocupantes de cargos sociais, presentes.

^ § 1° - Na ausbneia do Secretbrio da Cooperativa e do seu substituto, o Presidente convidarb

outro associado para secretariar os trabalhos e lavrar a respectiva ata.

2° - Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada pelo Presidente, os trabalhos
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serao dirigidos pelo associado escolhido na ocasiao e secretariados por outro, convidados por
aquele, compondo a mesa dos trabalhos, os principais interessados na sua convocapao

Art. 23 - Os ocupantes de cargos sociais como quaisquer outros associados nao poderSo
votar nas decisPes sobre assuntos que a eles se refiram de maneira direta ou indireta entre os
quais os de prestapao de contas e fixapao de honorarios, mas nao ficarao privados de tomar
parte nos respectivos debates

Art. 24 - Nas Assemblers Gerais, em que forem discutidos os balanpos das contas, o
Presidente da cooperativa, logo apds a leitura do relatorio do Conselho de AdministrapSo, das
pepas contabeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitara ao plenario que indique um
associado para coordenar os debates e a votapao da materia.

§ 1° - Transmitida a direpao dos trabalhos, o Presidente, Diretores e Fiscais deixarSo a
mesa, permanecendo, contudo no recinto, & disposipSo da Assembldia, para os
esclarecimentos que Ihes forem solicitados.

§ 2° - O coordenador indicado, escolhera entre os associados um secreterio ad hoc, para
auxilia-lo na redapao das decisdes a serem incluidas na ata, pelo Secretario da Assembleia.

Art. 25 - As deliberapoes das Assembleias Gerais somente poderSo versar sobre os
assuntos constantes na notifiespSo de Convocapao.

§ 1° - Os assuntos que nao constarem expressamente da notificapdo de convocapao e os
que nao satisfazerem as limitapdes deste artigo, somente poderao ser discutidos depois de

esgotada a ordem do dia, sendo que sua deliberapao, se a materia for objeto de decisio, sera
obrigatoriamente assunto para nova Assembleia Geral,

§ 2° - Em regra, a votapflo ser£ em descoberto, mas a Assembleia podera optar pelo voto

secreto, atendendo-se, entao, as normas usuais.

§ 3° - O que ocorrer na Assembldia Geral deverci constar de ata circunstanciada, lavrada no
livro proprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos Conselheiros Administrativos
(e/ou Diretores) e Conselheiros Fiscais presentes, por uma comissao de 05 (cinco) associados,
designados pela Assembldia, e ainda, por quantos o queiram fazer.

§ 4° -As decisoes das assembleias serao consideradas v^lidas quando contarem com a

aprovapao da maioria absoluta dos socios presentes.

5° Cada associado tera direito a um s6 voto, independente do numero de suas quotas-

/
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partes, sendo vedado o voto por procuragbo.

Art. 26 - Fica impedido de votar e ser votado nas Assemblbias Gerais, o cooperado que:
§ 1° tenha sido admitido apos sua convocagao;
§ 2° seja ou tenha se tornado empregado da cooperativa, perdurando este impedimento ate

aprovagao, pela Assembleia Geral, das contas do exercicio social em que ocorreu a rescisao
do contrato de trabalho.

Art. 27 - Prescreve em 4 (quatro) anos a agao para anular as deliberagoes da Assembleia
Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulagSo, ou tomadas com violagao da Lei ou de
Estatuto contado o prazo da data em que a Assemblbia tiver sido realizada.

§ 19 Comprovada fraude ou vicio nas decisbes das assemblers, serbo elas nulas de
pleno direito, aplicando-se, conforme o caso, a legislagao civil e penal.

SEQAON

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARY

Art. 28 - A Assemblbia Geral Ordinaria reatizar-se-b obrigatoriamente uma vez por ano, no
decorrer dos 3 (trbs) primeiros meses apbs encerramento do exercicio social e deliberate! sobre
os seguintes assuntos, que deverao constar da ordem do dia:

I Prestagbo de conta dos orgbos de administragao, acompanhada do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo:re!atorio de gestio;

a) balango;
b) demonstrative das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficibncia das

contribuigbes para cobertura das despesas da Sociedade e do parecer do Conselho Fiscal

It. Destinagao das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficibncia das

contribuigbes para cobertura das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as

parcelas para os fundos obrigatorios;

III. Eleigbo dos componentes do Conselho de Administragao, quando for o caso, e do

Conselho Fiscal;

IV. Fixagao do valor dos honorbrios, pro-labore ou verbas de representagao para os

membros do Conselho de Administragao, bem como o da Cedula de Presenga, para os

membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento bs respectivas reunibes;

V. adogao ou nbo de diferentes faixas de retirada dos sbeios.
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VI. Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 31 deste
Estatuto, desde que mencionados no respectivo Edital.

§ 1° -Os membros dos orgaos de AdministragSo e Fiscalizagao n§o poderao participar da
votagao das materias referidas nos itens I e IV deste artigo.

§ 2° - A aprovagSo do Relatorio, Balango e Contas dos orgaos de administragSo desonera
seus componentes de responsabilidade, ressalvado os casos de erro, dolo, frauds e simufagSo,
bem como de infragSo da Lei ou deste Estatuto.

§ 3° No caso de fixagao de faixas de retirada, nos termos do inciso V deste artigo, a
diferenga entre as de maior e as de menor valor devera ser fixada na Assembleia.

§4° £ vedado a Cooperativa de Trabalho distribuir verbas de qualquer natureza entre os
socios, exceto a retirada devida em razSo do exercicio de sua atividade como sdcio ou
retribuigao por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas em proveito da
Cooperativa,

SEQAO III

DA ASSEMBLEIA CERAL ESPECIAL

Art. 29 A Assembleia Geral Especial dever£ ser realizada uma vez por ano, no segundo

semestre, e deverS deliberar, dentre outros assuntos especificados no edital de convocagao,

quanto aos seguintes:

! - sobre gestao da cooperativa;
II - disciplina, direitos e deveres dos sdcios;

III - planejamento e resultado economico dos projetos;
IV - contratos firmados;
V - organizag^o do trabalho.

SEQAO III

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Art. 30 - A Assembleia Geral Extraordinaria realizar-se-a sempre que necessaria e podera

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Sociedade desde que mencionado na

NotificagSo de Convocagao.
Art. 31 - E da compet§ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinaria deliberar sobre os

seguintes assuntos:
I. Reforma de Estatuto; \
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