
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ACAMAR – COOPERATIVA DE 
TABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO 

Nire:     35400093960                                 CNPJ: 10.657.199/0001-89 
 
 
Aos 23 dias do mês de Março de 2020 às 08h00min horas na sede da ACAMAR – 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE 
CAPÃO BONITO, situada na Rua Brasília Soares de Almeida, nº 51, Vila Santa Isabel, CEP 
18.306-050, município de Capão Bonito – SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os 
cooperados, conforme Edital Fixado na Sede da Cooperativa e Convocação Nominal datada de 
13 de Março de 2020 e ainda de convocação publicado no Jornal Semanal “O Expresso” - 
município de Capão Bonito do dia 14 de março de 2020, na página A/8, com a seguinte redação: 
“O Presidente da ACAMAR- Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Capão Bonito, inscrita no NIRE: 35 4000 93960  e CNPJ: 10.657.199/0001-89,senhor, 
Cristiano Elias Ferreira, brasileiro, Casado, portador do RG: 34.191.173-2 e CPF: 300.639.838-
69, residente a Rua Simeão Zacarias Bernardo, nº 110, vila Boa Esperança ,CEP 18.301-600, 
neste munícipio, convoca a todos os 32 Cooperados  que estejam em  acordo com o Estatuto 
Social a participarem da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa no dia 23/03/2020 (vinte e 
três de março de 2020) , as 8:00 (oito) horas da manhã em primeira convocação com todos 
os cooperados, as 9:00 horas da manhã em segunda convocação com 51% dos cooperados 
e as 10:00 horas da manhã  em terceira convocação com no mínimo 20(vinte) por cento dos 
sócios ou seja , 7(sete) cooperados ,para participarem da Assembleia Geral Ordinária da 
ACAMAR a ser realizada  na Sede da Cooperativa, sito a Rua Brasília Soares de Almeida 
(antiga Rua 11), nº 51, CEP: 18306-050 ,Vila Santa Isabel, município de Capão Bonito – SP, 
para discutirem sobre a seguinte ordem do dia; 1- Prestação de Contas dos Órgãos de 
Administração, Acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal do exercício 2019; 2-
Relatório de Gestão 2019; 3-Balanço e Balancete ano base 2019; 4-Demonstrativos das 
Sobras apuradas ou perdas decorrentes das contribuições para cobertura das despesas 
da Sociedade e Parecer do conselho fiscal no exercício de 2019;5- Apresentação do 
Plano de Trabalho da ACAMAR para o ano de 2020; 6- Inclusão de novos cooperados; 7- 
Exclusão de nomes de cooperados que saíram de forma voluntaria; 8-Definição de faixas 
de retiradas entre os sócios; 9-Eleição dos Membros do Conselho Administrativo para o 
exercício 2020/2022; 10-Eleição dos membros para o conselho fiscal exercício 2020/2021; 
11- Assuntos de interesse dos Cooperados ;Estiveram presentes na Assembleia 32 (trinta e 
dois) cooperados e 1 ( um) catador que será aprovado nesta assembleia para compor a 
Cooperativa, conforme lista de presença, atingindo o quórum necessário, conforme Lista de 
presença anexa a este documento. Foi convidado por esta secretaria para presidir a Assembleia 
que se iniciou as 08h00min, o senhor Presidente Cristiano Elias Ferreira, que agradeceu o 
convite, tomou a palavra e fez a abertura da presente sessão, agradecendo a presença de 
todos e em seguida explicando que a atual Assembleia Geral está sendo realizada  com uma 
pauta extensa tendo em vista que há a necessidade de Eleição de Membros para os cargos de 
Conselho Fiscal e Conselho Administrativo .Continuando  o presidente da Assembleia e da 
ACAMAR Cristiano Elias Ferreira, inicia a leitura da pauta no item 1- Prestação de Contas 
dos Órgãos de Administração, Acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal do exercício 
2019, 2-Relatório de Gestão 2019; 3-Balanço e Balancete ano base 2019; 4-
Demonstrativos das Sobras apuradas ou perdas decorrentes das contribuições para 
cobertura das despesas da Sociedade e Parecer do conselho fiscal no exercício de 2019; 
O Presidente Cristiano Elias Ferreira passou a palavra a Tesoureira , Janaina de Oliveira que 
explicou aos cooperados que no ano de 2019 a ACAMAR teve inúmeras ações desenvolvidas 
, as quais beneficiaram a todos, como podem perceber diariamente, Ainda, apresentou as 
Contas da Cooperativa com o Parecer Favorável do Conselho Fiscal, devolvendo a palavra ao 
Presidente Cristiano Elias Ferreira, o mesmo falou sobre a gestão da ACAMAR em 2019, a qual 
possibilitou inúmeras parcerias e também a quitação de dívidas da gestão da Cooperativa antes 
de 2016, as quais foram pagas junto ao banco Santander e ao INSS, em seguida o Presidente 



apresentou aos cooperados o Balanço e Balancete de 2019, com a aprovação por parte dos 
Conselheiros Fiscais bem como Demonstrativos das Sobras apuradas ou perdas decorrentes 
das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade e Parecer do conselho fiscal no 
exercício de 2019, onde o Presidente destaca o superávit que a ACAMAR teve no ano de 2019 
e que deve ser motivo de alegria para todos os cooperados, Em seguida o Presidente levou 
essas apresentações para apreciação e discussão com os cooperados presentes a Assembleia, 
onde nenhum questionamento foi feito, tendo em vista que essas informações são passadas 
mensalmente em mural na Cooperativa então foi feito a votação das pautas 1,2,3 e 4, as quais 
até o momento foram aprovadas por todos os presentes, Seguindo a Assembleia Geral 
Ordinária , eu Mariana Moura Ribeiro, fiz a apresentação do item 5- Apresentação do Plano 
de Trabalho da ACAMAR para o ano de 2020, onde consta um aumento gradativo da Coleta 
Seletiva em 30% até o próximo exercício, alteração em Agosto do Regimento Interno e Estatuto 
Social, adequando-se ao Marco Regulatório do Terceiro Setor, possibilitando que a ACAMAR 
possa fazer parcerias com o Poder Público e também a efetivação dos projetos que a ACAMAR 
está implantando sendo, Artesania, Sabão a base de Óleo Residual, Confecção e 
Customização, Bazar e E- commerce , Feiras e Barracas na Praça central, Projeto Troca Legal 
e Teatro, retornando a palavra ao presidente o senhor Cristiano Elias Ferreira perguntou aos 
cooperados se havia alguma dúvida, onde nenhum quis fazer uso da palavra, dando 
continuidade à pauta, passou-se ao item 6- Inclusão de novos cooperados, sendo que  foram 
admitidos, conforme livro ata  para essa finalidade na Sede da cooperativa , passou se então 
ao item 7- Exclusão de nomes de cooperados que saíram de forma voluntaria, os quais, 
justifica o Presidente sem motivos informados e de forma voluntaria, sendo os seguintes 
cooperados, João Francisco de Queiroz Filho, brasileiro, maior, viúvo, nascido em 
29/10/1964, na cidade de Capão Bonito/SP, catador de materiais recicláveis, portador do RG 
nº 28951177xSSP/SP e CPF nº 8911261807, residente e domiciliado na Rua Francisco Barreto 
1364, Vila Guanabara, Capão Bonito/SP, CEP 18.300-430, Jonas Bororo, brasileiro, maior, , 
nascido em 14/12/1955 na cidade de , portador do RG n 19.637.876-x e CPF n 375,713.481-
42, residente e domiciliado na Rua Altino Arantes , n 935, Centro, CEP , Capão Bonito/SP, 
Vania Ferreira Pereira, brasileira, maior, nascida em 10/04/1992, portadora do RG: 
48.183.392-0 e CPF: 340.279.198-66, residente a Rua Sebastião Rodrigues da Silva, nº 79, 
Vila Nova Capão Bonito, Levino Francisco de Queiroz, brasileiro, solteiro, catador de 
materiais recicláveis, portador do RG: 33.482.279-1 e CPF: 112.315.038-90, residente a Rua 
Itararé ,nº 492, Vila São Paulo, Ana Cristina Ferreira, brasileira, solteira, dona de casa, 
portadora do RG: 27.846.798-02 e CPF: 253.383.768-73, residente a Rua Eulália de Oliveira 
Ferreira, n° 50, Vila Boa Esperança, Laila de Oliveira Santos, brasileira, solteira, catadora de 
materiais recicláveis, portadora do RG: 43.937.182-2 e CPF: 429.695.178-50, residente a Rua 
Eugenio Castanho de Almeida, nº 105, Vila Aparecida, Salvador Fernando Souto, brasileiro, 
maior, solteiro, nascido em 26/01/1948 na cidade de Capão Bonito/SP, portador do RG 7415756 
e do CPF 930.812.278-87,  residente e domiciliado na Rua Dr. Júlio Prestes, n544, CEP 18305-
450- , Vila Cruzeiro, Capão Bonito/SP , posto isso, a assembleia seguiu sua pauta, tendo o item 
8-Definição de faixas de retiradas entre os sócios; A Tesoureira Janaina de Oliveira, 
explicou que a ACAMAR não faz rateio proporcional de suas receitas, isso já desde o início da 
Cooperativa em 2008, sendo assim, a atual direção da Cooperativa sugere que para o bem 
comum que as diversas tarefas da Cooperativa, passe a ser por porcentagem a ser definida em 
regimento interno, preservando assim um saldo para que a Cooperativa possa custear suas 
ações e os valores exigidos pelo Estatuo Social, essa proposta foi levada parta o grupo o qual 
aprovou sem ressalvas, tendo o senhor Alexandre Gomes Santana salientado que assim será 
valorizado o cooperado que realmente trabalha e aquele que não produzir receberá o que ele 
fazer, Em seguida passou-se a pauta 9-Eleição dos Membros do Conselho Administrativo 
para o exercício 2020/2022,Foi apresentado aos cooperados a Chapa ACAMAR pra frente 
Sempre, composta pelo atual Presidente Cristiano Elias Ferreira, pela atual Tesoureira Janaina 
de Oliveira e pelo cooperado Alexandre Gomes Santana, os quais estão devidamente 
qualificados nesta ata, foi levado os nomes para aprovação da Assembleia a qual aprovou por 
unanimidade os membros para o mandato de dois anos , biênio 2020/2022. Passou então ao 



item 10-Eleição dos membros para o conselho fiscal exercício 2020/2021, onde foi 
apresentado os seguintes cooperados; Elisangela Correa da Silva , Mariana Moura Ribeiro, 
Aelson Resende dos Santos e Caroline Oliveira dos Santos, todos devidamente qualificados 
nesta ata, os nomes dos cooperados foram levados para apreciação da Assemblei a qual 
aprovou por unanimidade , os conselheiros eleitos foram empossados e assumem nesta data 
as funções de fiscalização e controle das ações e gastos da Cooperativa até o dia 22/03/2021. 
Passando a última pauta do dia o item 11- Assuntos de interesse dos Cooperados; o 
Presidente Cristiano Elias Ferreira solicitou a assembleia a Criação em Buri- SP, de um núcleo 
da ACAMAR, onde a Cooperativa estará fazendo a documentação necessária junto aos órgãos 
legais, os cooperados aprovaram a ideia e se alegraram com a possibilidade da Cooperativa 
expandir sua atuação e que a alteração do Estatuto Social será importante para essa 
abrangência, em seguida foi colocado nos Assuntos de interesse dos Associados necessidade 
de Incorporação de parte do superávit da ACAMAR no ano de 2019, nas quotas partes do 
Capital Social, o Presidente sugeriu aos cooperados que seja acrescido ao Capital Social o 
valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), somando assim com os R$ 100,00 ( cem reais) já 
existente, conforme  Capitulo IV do Estatuto Social, passando a ACAMAR para um Capital 
Social de R$ 10.100,00 ( dez mil e cem reais) e ainda que este Capital Social seja dividido em 
quotas partes  no valor de R$ 300,00 ( trezentos reais) cada, proporcionando assim uma mostra 
real do crescimento da Cooperativa. Todos os presentes aprovaram e sugeriram, que estas 
alterações fossem realizadas no Estatuto Social da ACAMAR. nada mais havendo, sendo que 
que nenhum cooperado teve mais nada a inserir na pauta. o presidente da Assembleia deu 
posse aos membros eleitos em seus respectivos cargos. Todos os Cooperados eleitos para 
o Conselho Fiscal declaram para os devidos fins que de acordo com o Parágrafo 1º do 
Artigo 1.011 da Lei 10.406, que não estão impedidos de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que os vedem, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. DECLARAÇÃO, A ACAMAR- COOPERATIVA DE TRABALHO 
DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAPÃO BONITO, estabelecida com 
sede na Rua Brasília Soares de Almeida, nº 51, Vila Santa Isabel, CEP 18.306-050, Capão 
Bonito -SP,  inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ sob o 
nº  10.657.199/0001-89 e NIRE 35 4000 93960, aqui representada pelo seu presidente 
Cristiano Elias Ferreira, brasileiro, Casado, portador do RG: 34.191.173-2 e CPF: 
300.639.838-69, residente a Rua Simeão Zacarias Bernardo, vila Boa Esperança ,CEP 18.301-
600, Capão Bonito -SP e pelo seu Contador, Helio Kakihara Rossi, brasileiro, solteiro, natural 
de Capão Bonito/SP, nascido em 22/01/1977, devidamente habilitado no Conselho Regional 
dos Contabilistas - CRC nº 1SP22.9344/O, RG nº 29.489.961-3 SSP-SP e do CPF nº 
259.114.878-37, declaram para os devidos fins, que esta Cooperativa, não se trata de 
sociedade de grande porte nos termos da Lei nº 11.638/2007, Deliberação Jucesp nº 02/2015 
e Enunciado Jucesp nº 41, sendo desta forma dispensada da apresentação das Publicações 
das demonstrações financeiras efetuadas no Diário  Oficial do Estado e em Jornal de grande 
circulação da sede social; Dando prosseguimento a Assembleia o senhor presidente dos 
trabalhos, encerrou a Presente Sessão, passando a palavra a Secretaria da ACAMAR, senhora 
Mariana Moura Ribeiro, que discriminou os atuais membros do Conselho Fiscal para o exercício 
20/20/2022, sendo que os mesmo tem seus mandatos até o dia 22 de Março de 2021.sendo os 
seguintes cooperados, Mariana Moura Ribeiro, brasileira, maior, solteira, nascida em 
19/07/1995 na cidade de Iporanga/SP, portadora do RG n 41.440.798-2 e CPF n 442.382.248-
25, residente e domiciliado na Rua Abílio Mendes, n 460, CEP 18303-110, Vila Aparecida, 
Capão Bonito/SP Aelson Resende dos Santos, brasileiro, solteiro, catador de materiais 
recicláveis, portador do RG: 33.154.935-9 e CPF: 278.299.688-61 , residente  a Rua  João 
Baeza Mendes, 48, Vila Aparecida, Capão Bonito -SP, Elisangela Correa da Silva, brasileira, 
solteira, catadora de materiais recicláveis, portadora do RG: 6863645- GO e CPF: 400.761.468-



71, residente a Avenida Ademar de Barros, nº 2383, vila Cruzeiro, Capão Bonito -SP e como 
vogal a cooperada Caroline Oliveira dos Santos, brasileira, solteira, catadora de Materiais 
Recicláveis, portadora do RG: 63.267.233-X e CPF: 526.677.778-83, residente a Rua Jose S 
Saraiva, n º 238, Vila Saraiva,CEP: 18290-000, Buri -SP, e também discriminou o Conselho 
Administrativo sendo, Presidente- Cristiano Elias Ferreira, brasileiro, autônomo, casado, 
nascido em 27/03/1979, portador do RG: 34.191.173-2 e CPF: 300.639.838-69, residente a Rua 
Simeão Zacarias Bernardo, nº 110, Vila Boa Esperança, Secretario-  Alexandre Gomes 
Santana, brasileiro, solteiro, prensista, portador do RG: 48.933.876-8 e CPF: 372.039.208-28, 
residente a Rua Massato Takigawa, nº 620, Vila Aparecida, Tesoureira Janaina de Oliveira, 
brasileira, maior, divorciada, nascida em 13/02/1987 na cidade de Capão Bonito/SP, portadora 
do RG 45.289.191-7 e do CPF 364.524.428-05, residente e domiciliada na Rua Acamar, n 106, 
CEP,  Bairro Boa Esperança. O mandato do Conselho Administrativo é valido até 22 de março 
de 2022, Esta ata é copia fiel de registro de próprio punho por mim , Mariana Moura Ribeiro, 
Secretaria da Assembleia no livro 01,  que consta na Sede da Cooperativa, esta Ata segue 
assinada por mim , pelo Presidente Eleito, pela Tesoureira Eleita e pelo Secretario Eleito, bem 
como rubricada por todos os presentes. 
 

 
Capão Bonito, 23 de março de 2020. 
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