
 

 

 

RESOLUÇÃO CONSELHO FISCAL 001/2021 
 
Dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral 
para as Eleições 2021 da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal da COOPERTUR. 

 
CONSIDERANDO a suspensão das eleições para composição dos Cargos da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal em razão da pandemia da COVID-19, a qual estava convocada, por meio da 
Resolução 002/2020, para ter ocorrido em 28 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO que em razão da suspensão da eleição de 28 de março de 2020 foi editada, na 
data de 15 de setembro de 2020, a Resolução 003/2020 e publicado na mesma data o Edital para 
realização das eleições para composição dos Cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal nos 
termos do artigo 5º da Lei Federal 14.030/2020 para o dia 26 de setembro de 2020; 
 
CONSIDERANDO que o Município de Teófilo Otoni, sede da COOPERTUR, no dia seguinte de 
16 de setembro de 2020 foi reclassificado e passou a figurar na Zona Vermelha do “Minas 
Consciente”, fato que obsta a realização de reuniões e assembleias na forma presencial em todo 
município; 
 
CONSIDERANDO que a Resolução 004/2020 determinou o cancelamento da Assembleia Geral 
Ordinária que seria realizada em 26 de setembro de 2020, consignando ademais que nova 
Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada tão logo o Município de Teófilo Otoni (MG) retorne 
a algumas das classificações do “Minas Consciente” que permita realizá-la ou ainda quando 
cessarem os efeitos da “Pandemia da COVID-19”, devidamente comunicada pelos órgãos oficiais de 
saúde; 
 
CONSIDERANDO que a Lei Federal 14.030/2020 possibilitou, por meio da inserção na Lei Federal 
5.764/1971 do artigo 43-A, que a realização das Assembleias Gerais das cooperativas possa ser 
realizada por meio digital; 
 
CONSIDERANDO que a o pleito eleitoral deverá ser precedido de Resolução deste Conselho Fiscal 
instituindo uma Junta Eleitoral composta por 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes 
nomeados dentre cooperados de conduta ilibada, com integralização de quota-parte há mais de 2 
(dois) anos ininterruptos e que manifestem desinteresse partidário mediante declaração escrita, nos 
termos do que dispõe o inciso II do artigo 49 do Estatuto Social da COOPERTUR; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º- Nomear os seguintes cooperados para comporem a Junta Eleitoral, sendo eles: 
 

- Rodrigo Bernardo de Almeida – Presidente 
- Thales Kemeron Macedo Ramos – Membro Efetivo 
- Marcelino Gomes de Oliveira – Membro Efetivo 
- Maurício Ferreira dos Santos – Membro Suplente 
- Valdir de Oliveira – Membro Suplente 
 

Art. 2º- Serão realizadas eleições simultâneas para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal por meio digital, na modalidade virtual, por meio da plataforma CISCO WEBEX, acessível 
pelo link https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=ecd593e810b5dd fa5aa8c7fdee37ac5ee, no 
dia 24 de abril de 2021, de 12:00h (primeira convocação); 13:00h (segunda convocação) ou 14:00h 
(terceira convocação) até às 18:00h, ressalvada a hipótese prevista no artigo 54 do Estatuto Social. 



 

 

 

Art. 3º- Poderão concorrer às eleições candidatos que integrem chapa completa para a Diretoria 
Executiva e chapa completa para o Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo único. Haja vista que o presente pleito eletivo contemplará cargos da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal, os nomes da chapa inscrita para Diretoria Executiva deverão ser diversos dos 
nomes da chapa inscrita para o Conselho Fiscal. 
 
Art. 4º- As inscrições das chapas concorrentes à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal 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. 
 
§ 1º- As inscrições das chapas serão registradas no Livro de Registro de Inscrição de Chapas. 
 
§ 2º- Qualquer candidato poderá impugnar por escrito, alegando ausência de requisitos de 
elegibilidade, a totalidade das chapas concorrentes ou seus membros individualmente, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas do pedido de registro, sem o que haverá a decadência do direito de impugnação 
e efetivação do registro da(s) chapa(s) concorrentes. 
 
§ 3º- Da impugnação, que deverá ser instruída com prova pré-constituída, será dada vista imediata 
aos impugnados para defesa escrita no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e ultrapassado este, com o 
sem defesa, será proferida decisão irrecorrível pela Junta Eleitoral. 
 
Art. 5º- As chapas concorrentes aos cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal além da 
denominação da chapa, deverão apresentar: 
 
I – relação nominal dos candidatos, com o respectivo número da inscrição constante do Livro de 
Matrícula; 
 
II – autorização, por escrito, de cada candidato para sua inscrição ou a assinatura respectiva no 
próprio pedido; 
 
III- a indicação de um endereço de correio eletrônico (email) para envio de informes. 
 
Art. 6º- Formalizado o registro, não será admitida substituição da chapar ou de seus candidatos, salvo 
em caso de morte ou invalidez comprovada até o momento da instalação da Assembleia Geral. 
 
Teófilo Otoni, 12 de abril de 2021. 
 
 
 

Alexandre de Oliveira Pinto 
Presidente do Conselho Fiscal 


