
   

  

  

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 

- COOPERTUR - 
 

Aos 24 de abril de 2021 (sábado), por meio digital na plataforma Cisco Webex 
(https://www.webex.com/pt/index.html), utilizada pela Cooperativa de Transportes 
e Serviços Urbanos e Rurais (COOPERTUR), inscrita no CNPJ 10.687.745/0001-
24 e NIRE 31400051121, sediada na avenida Alfredo Sá, nº 5.321, casa A, 
bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni (MG), realizou-se por meio do acesso 
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=ecd593e810b5ddfa5aa8c7fdee37ac5ee 
a ASSEMBLEIA  GERAL ORDINÁRIA em terceira convocação às 14:00h, (haja 
vista a ausência de quorum legal em primeira convocação às 12:00h e em segunda 
convocação às 13:00h), quando teve início com a presença dos cooperados 
nominados e assinados virtualmente no “Livro de Presença” respectivo, sob a 
presidência do senhor Getúlio Julio Colen Laure e secretariada por mim Rodrigo 
Bernardo de Almeida, sendo determinada pelo Presidente a leitura do Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial da União aos 13/04/2021 e devidamente 
comunicado nos termos do § 1º do artigo 38 da Lei Federal 5.764/1971, com o 
seguinte teor: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 
A Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais (COOPERTUR), nos 
termos do que dispõe os artigos 20 e 26 de seu Estatuto Social e da Lei Federal 
14.030/2020, convoca seus 3.820 cooperados adimplentes com suas obrigações 
estatutárias para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará por meio 
digital pela plataforma CISCO WEBEX, nos termos do artigo 43-A da Lei Federal 
5.764/1971, no dia 24 de abril de 2021 (sábado), às 12:00h em primeira convocação 
com 2.547 cooperados; às 13:00h em segunda convocação com 1.274 cooperados 
e às 14:00h em terceira e última convocação com o número mínimo de 10 
cooperados, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia: I) Eleição e 
posse dos membros do Conselho Fiscal para mandato até 31 de março de 2.022; II) 
Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para mandato até 31 de março 
de 2.025, nos termos do § 2º do artigo 31 c/c artigo 69 do Estatuto Social. O processo 
eleitoral relativo aos itens I e II, supra, observará o disposto nos artigos 46 e 
seguintes do Estatuto Social, sendo a eleição realizada no dia 24 de abril de 2021 
(sábado), especificadamente entre o horário das 14:00h até as 18:00h, ressalvada 
a hipótese prevista no artigo 54 do Estatuto Social. As inscrições das chapas 
concorrentes à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, observados os artigos 51 
e 52 do Estatuto Social, poderão ser feitas mediante requerimento formalizado por 
escrito, contendo um endereço de email para envio de informes, em duas vias e 
devidamente protocolado mediante recibo que será aposto na segunda via, a partir 
do dia 13/04/2021 até o dia 19/04/2021, entre 14:00h até 17:00h, na sede da 
COOPERTUR ou em quaisquer de seus escritórios comerciais regionais localizados 
nos municípios de prestação dos serviços pelos cooperados. O site da 
COOPERTUR www.coopertur.coop.br contém cópia deste Edital e todas as demais 
informações pertinentes, sendo que a plataforma digital para o cadastro, 
participação e demais atos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária na modalidade 
digital poderá ser acessada pelos cooperados rigorosamente em dia com suas 
obrigações estatutárias, por meio de acesso ao seguinte link: 
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=ecd593e810b5ddfa5aa8c7fdee37ac5ee 
- O acesso é pessoal e intransferível e a violação da pessoalidade implica nos crimes 
previstos nos artigos 298 (falsificação de documento particular) e 299 (falsidade 



   

  

  

ideológica), ambos do Código Penal. Teófilo Otoni, 12 de abril de 2021. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS - 
GETÚLIO JÚLIO COLEN LAURE - PRESIDENTE”. Após leitura do Edital o 
Presidente usou da palavra para agradecer a presença de todos e exaltar toda 
equipe da COOPERTUR que tornou possível a realização da Assembleia Geral de 
forma digital, com ampla possibilidade de participação dos cooperados de forma 
remota, principalmente neste momento de pandemia que assola o país e de modo 
intenso nossa região do nordeste do Estado. Ato seguindo passou-se a Presidência 
dos trabalhos para a Junta Eleitoral, haja vista ser a ordem do dia de caráter eletivo. 
Ato seguido, a Junta Eleitoral composta pelos membros efetivos Rodrigo Bernardo 
de Almeida (Presidente); Thales Kemeron Macedo Ramos e Marcelino Gomes de 
Oliveira, passou para a deliberação da Primeira Ordem do Dia consubstanciada na 
eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para mandato até o mês de 
março de 2022, informando que apenas a Chapa Renovação, composta pelos 
cooperados Fábio Rodrigues, brasileiro, solteiro, cooperativista, RG MG-8.499.737 
(SSP/MG), CPF 059.891.336-00, residente na Rua Antonio Mendes de Souza, 
nº 323, bairro Grão Pará, CEP 39800-169,Teófilo Otoni (MG), Alexandre de 
Oliveira Pinto, brasileiro, solteiro, cooperativista, RG MG-6.127.859 (PC/MG), 
CPF 911.702.656-34, residente na Avenida Santana, nº 736, bairro São Jacinto, 
CEP 39801-287, Teófilo Otoni (MG) e Nilton Matos Silva, brasileiro, casado, 
cooperativista, RG M-4.250.821 (SSP/MG), CPF 509.830.086-04, residente na Rua 
Joana Gil de Amorim, nº 56, Centro, CEP 39810-000, Caraí (MG), para membros 
efetivos e pelos cooperados Enivaldo de Carvalho Barroso,  brasileiro, casado, 
cooperativista, RG MG-7.437.775 (SSP/MG), CPF 010.590.196.20, residente na 
Rua Antônio Santos Passos, nº 35, Centro, Distrito de Mucuri, Teófilo Otoni (MG), 
Juliano Teles de Matos, brasileiro, casado, cooperativista, RG MG-13.062.927 
(SSP/MG), CPF 056.838.066-58, residente na rua Germano Teixeira de Carvalho, 
nº 69, Centro, Distrito de Mucuri, Teófilo Otoni (MG) e Haykner Roff, brasileiro, 
casado, cooperativista, RG MG-16.528.861 (SSP/MG), CPF 105.281.126-43, 
residente na rua Janaitiba, nº 414, bairro São Geraldo, CEP 31050-175, Belo 
Horizonte (MG), para membros suplentes, havia sido inscrita e deferida, pelo 
Parecer da Comissão Eleitoral de 20/04/2021, para concorrer ao pleito, pelo que 
invocou-se o disposto no artigo 54 do Estatuto Social e foi procedida à votação por 
aclamação, sendo efetivamente aclamada por 67 (sessenta e sete) dos cooperados 
votantes presentes e 6 (seis) abstenções a Chapa Renovação com a composição 
supracitada, a qual foi proclamada eleita e chamados seus componentes para 
prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar os direitos e deveres 
inerentes ao cargo de conselheiro fiscal, o que foi efetivamente por eles 
compromissado, cada um de per si, e assim dada posse aos eleitos nos cargos 
respectivos, deliberando em seguida seus membros desde já por designar os eleitos 
Fábio Rodrigues e Alexandre de Oliveira Pinto como Presidente e Secretário do 
Conselho Fiscal, respectivamente. Ato seguido, a Junta Eleitoral supracitada passou 
para a deliberação da Segunda Ordem do Dia consubstanciada na eleição e posse 
dos membros da Diretoria Executiva para mandato até o mês de março de 2025, 
informando que apenas a Chapa Avante Coopertur, composta pelos cooperados 
Getúlio Julio Colen Laure, brasileiro, separado, cooperativista, RG MG-1.691.040 
(SSP/MG), CPF 347.189.236-20, residente na rua Arthur Atschim, n° 96, bairro 
Laerte Laender, CEP 39803-147, Teófilo Otoni (MG) para Presidente; Altair 
Santana Costa, brasileiro, solteiro, cooperativista, RG MG-9.275.140 (SSP/MG), 
CPF 043.335.066-03, residente na Travessa Belarmino Cardoso, nº 70, casa A, 



   

  

  

bairro Manoel Pimenta, CEP 39802-180, Teófilo Otoni (MG) para Diretor 
Administrativo; Marcelo da Silva Cardoso, brasileiro, solteiro, cooperativista, 
RG M-8.655.942 (SSP/MG), CPF 044.763.786-09, residente na Praça da Estação, 
nº 34, Valão, CEP. 39827-000, Poté (MG) para Diretor Financeiro; Adriano Alves 
Quintal, brasileiro, casado, cooperativista, RG MG-13.109.053 (SSP/MG), 
CPF 045.339.916.96, residente na rua Mirian Moreira, nº 287, Bairro São Cristóvão, 
CEP 39804-531, Teófilo Otoni (MG) - Diretor Operacional e Valdnei Alves de 
Oliveira, brasileiro, casado, cooperativista, RG MG-11.175.595 (SSP/MG), 
CPF 054.599.496-96, residente na rua Poté, nº 25, distrito de Sucanga, CEP 39828-
970, Poté (MG) - Diretor Social, havia sido inscrita e deferida, pelo Parecer da 
Comissão Eleitoral de 20/04/2021, para concorrer ao pleito, pelo que invocou-se o 
disposto no artigo 54 do Estatuto Social e foi procedida à votação por aclamação, 
sendo efetivamente aclamada por 74 (setenta e quatro) dos cooperados votantes 
presentes e 6 (seis) abstenções a Chapa Avante Coopertur com a composição 
supracitada, a qual foi proclamada eleita e chamados seus componentes para 
prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar os direitos e deveres 
inerentes aos cargos respectivos, o que foi efetivamente por eles compromissado, 
cada um de per si, e assim dada posse aos eleitos nos cargos respectivos ficando 
assim composta a DIRETORIA EXECUTIVA para mandato até março de 2025: 
Getúlio Julio Colen Laure - Presidente; Altair Santana Costa - Diretor 
Administrativo; Marcelo da Silva Cardoso - Diretor Financeiro; Adriano Alves 
Quintal - Diretor Operacional e Valdinei Alves de Oliveira - Diretor Social. Tendo 
em vista a proclamação e posse dos eleitos foi dissolvida a Junta Eleitoral passando 
o Presidente eleito Getúlio Julio Colen Laure a agradecer a confiança depositada 
pelos cooperados na Chapa Avante Coopertur que ora assume a Diretoria 
Executiva, a qual se compromete em não medir esforços para que a COOPERTUR 
cada dia mais possa continuar cumprindo com sua missão e objetivos sociais de 
fomento à atividade cooperativa e engrandecimento profissional e pessoal de seus 
cooperados, que são a razão de ser da COOPERTUR. Nada mais havendo, foi 
encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária às 14:45h, tendo eu, Rodrigo 
Bernardo de Almeida, Secretário designado da Assembleia Geral, lavrado e 
compartilhado a presente Ata com todos os presentes e achada conforme, sendo 
por mim assinada juntamente com o Presidente e o advogado Hamilton Roque 
Miranda Pires (OAB/MG 58.496). 
 

 
 

Getúlio Julio Colen Laure 
PRESIDENTE 

 

 
Rodrigo Bernardo de Almeida 

Secretário da AGO 
 
 
 

Hamilton Roque Miranda Pires 
ADVOGADO 

OAB/MG 58.496 


