




























































COOPERATIVA MISTA YUCUMÃ  COOPERYUCUMÃ 
 
 

ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020 

 
 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (12/03/2020), tendo por local o 
auditório da Câmara de Vereadores do município de Derrubadas situado na Avenida Pelotas, 
nº595, Centro, Derrubadas/RS, CEP 98528-000, iniciou-se as 10:00 (dez horas) em terceira 
convocação, com dezenove (13) associados presentes, número suficiente de associados para 
abertura em terceira convocação da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA MISTA YUCUMÃ, com sede na Rua Tenente Portela, nº121, centro, 
Derrubadas/RS, CEP 98528-000, inscrito no CNPJ nº 10.696.943/0002-35, NIRE 
43.400.097.902. Para efeito de instalação de quórum é de trezentos e dez (310) associados em 
primeira convocação, não havendo quórum suficiente de associados, esperou então para 
segunda convocação, que também não houve quórum suficiente cumprimento regular, sendo o 
número mínimo de associados de cento e trinta e um (131), aberta a terceira convocação para 

, do município de Tenente Portela e região, na edição de 21 a 28 de fevereiro de 2020. 
O edital também foi divulgado através das reuniões preparatórias em todas as comunidades, 
mural da cooperativa, na Rádio Comunitária Progresso deste município e mural da Prefeitura 
Municipal. A assembleia foi presidida pelo Presidente Sr. Derli Ladislau Vendrusculo, para 
deliberar sobre a ordem do dia constante no referido Edital. Do quórum estabelecido para esta 
assembleia, compareceram dezenove (19) associados aptos a votar, com seus registros e 
assinatura no livro de presenças. O Presidente convida para compor a mesa o Secretário da 
Cooperativa o Sr. Almir José Bagega, contadora da cooperativa Srt. Natalia Kirst. O presidente 
inicia a assembleia agradecendo a presença de todos em especial os associados os colaboradores 
da Emater que sempre se fazem presentes ao lado da Cooperativa, designou o Sr. Almir José 
Bagega para leitura do edital de convocação. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O Presidente da COOPERATIVA MISTA YUCUMÃ 

 COOPERYUCUMÃ, com sede no Município de Derrubadas, RS, a Rua Tenente Portela, nº. 
121, CEP 98528.000, CNPJ 10.696.943/0001-54, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto da Entidade, CONVOCA, seus associados em dia com seus direitos sociais, para 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia doze de março de dois mil e vinte 
(12/03/2020), com a primeira chamada as 8:00 horas com a presença de 2/3 do número de 
associados, não havendo números de associados suficientes, a segunda chamada às 9:00 horas, 
com metade mais um dos associados, em terceira chamada às 10:00 horas com a presença de 
no mínimo dez associados, tendo como local Câmara Municipal  de Vereadores de Derrubadas, 
que fica na Av. Pelotas, nº. 595, Bairro Centro, Município de Derrubadas, RS, CEP 98528.000. 
Com a seguinte ordem do dia: 1º - Prestação de Contas do Exercício 2019, com Relatório das 
Pré-assembléias (Reuniões preparatórias); Balanço Geral; Demonstrativos; Parecer do 
Conselho Fiscal; Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas; Eleição e Posse do Conselho 
Fiscal; Assuntos Gerais. Para efeito de quórum de instalação o número de associados é de 
trezentos e dez (310) associados. Derrubadas, 21 de fevereiro de 2020. Derli Ladislau 
Vendrusculo Presidente. Em cumprimento ao primeiro item da ordem do dia que trata da 
Prestação de Contas do Exercício de 2019, o Sr. Presidente então passa os trabalhos para a 



contadora Natalia Kirst para apresentar a prestação de contas. Foi apresentado o Balanço 
Patrimonial e seus demonstrativos. O conselho fiscal composto pelos seus titulares Sr. Renato 
Klein, Jose Adilson da Silva e Sra. Marli A. de Moraes Denes, que reuniram-se anteriormente 
na sala de reuniões da Emater, para análise dos documentos que serviram de base para a 
contabilidade, suas receitas e despesas, investimentos, contas bancárias, dando seu parecer 
favorável a sua aprovação. Para votação da prestação de contas é desfeita a mesa, conforme seu 
Estatuto, e o representante da Emater Fabio Andre Eickhoff, coordenou o processo de votação. 
A prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, 
passando para o próximo item da assembleia Eleição e Posse do Conselho Fiscal. Foram 
conduzidos para fazer parte do conselho fiscal os titulares Marli Antonia de Moraes Denes, 
brasileira, agricultora, casada, CPF 750.362.150-87 nº e RG 3064572211 expedida em 
11/09/2017 residente e domiciliada na Linha Três Marcos, s/n, Derrubadas/RS CEP 98528-000; 
Renato Klein brasileiro, agricultor, casado, CPF 446.488.800-30 nº e RG 1043322146 
expedida em 07/01/2020 residente e domiciliado na Linha Desimigrados, s/n, Derrubadas/RS 
CEP 98528-000;  e João Lauri Muller brasileiro, agricultor, casado, CPF 454.717.540-34 nº e 
RG 4024577051 residente e domiciliado na Linha Centro Novo, s/n, Derrubadas/RS CEP 
98528-000; e sucessores Sr. Marcos Rogerio Basso brasileiro, agricultor, solteiro, CPF 
887.402.340-53 nº e RG 1076957875 residente e domiciliado na Linha Esquina Colorada, s/n, 
Derrubadas/RS CEP 98528-000; e sucessores, Cladimir Metzka brasileiro, agricultor, casado, 
CPF 899.061.010-91 nº e RG 8066593602 expedida em 30/07/1993 residente e domiciliado na 
Linha Lebre, s/n, Derrubadas/RS CEP 98528-000  e Valdori Baron brasileiro, agricultor, 
casado, CPF 944.209.550-15 nº e RG 1062405087 expedida em 07/01/2004 residente e 
domiciliado na Linha Desimigrados, s/n, Derrubadas/RS CEP 98528-000;. Posto em votação, 
os mesmos foram eleitos por unanimidade. Após a posse do conselho fiscal, o presidente retoma 
os trabalhos passando para o próximo item que é o item da Eleição do Conselho de 
Administração. É nomeado para conduzir os trabalhos o Sr. Fabio Andre Eickhoff, 
apresentando a única chapa composta pelos associados Derli Ladislau Vendrusculo, Davi José 
Wisniwski, Almir José Bagega, Edson Rafael Steffler, Marlise de Lima Silva e Danilo 
Federizzi, posto em votação os membros foram eleitos por unanimidade e comum acordo os 
mesmo escolheram os cargos, ficando assim composta a diretoria: PRESIDENTE: Derli 
Ladislau Vendrusculo, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, 
agricultor, inscrito no CIC nº 510.730.210-68 e RG 4028934992 SSP/RS, expedida em 
09/06/1982, residente e domiciliado na localidade de Esquina Santa Rosa, s/n, no município de 
Derrubadas, RS, CEP 985258-000, VICE-PRESIDENTE: Davi José Wisniewski, brasileiro, 
casado pelo regime de comunhão universal de bens, agricultor, inscrito no CIC nº 569.542.390-
20 e RG 5041891853 SSP/RS, expedida em 04/12/1987, residente e domiciliado na localidade 
de Esquina Santa Rosa, s/n, no município de Derrubadas, RS, CEP 985258-000, 
SECRETÁRIO: Almir José Bagega, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, 
agricultor, inscrito no CIC nº 454.721.140-04 e RG 8035667925 SSP/RS, expedida em 
02/03/2009, residente e domiciliado na Rua Derrubadas, nº 453, centro, no município de 
Derrubadas, RS, CEP 985258-000, DEMAIS MEMBROS, Edson Rafael Steffler, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, agricultor, inscrito no CIC nº 001.199.430-42 e RG 
1078599881 SSP/RS, expedida em 05/06/1997, residente e domiciliado na localidade de Linha 
Concórdia, s/n, no município de Derrubadas, RS, CEP 985258-000, Danilo Federizzi, casado 
pelo regime de comunhão universal de bens, agricultor, inscrito no CIC nº 247.738.240-34 e 
RG 1001838091 SSP/RS, expedida em 26/03/1975, residente e domiciliado na localidade de 
Linha Cascatinha, s/n, no município de Derrubadas, RS, CEP 985258-000 e Marlise de Lima 



Silva, brasileira, agricultora, casada com comunhão parcial dos bens, com CPF nº 015.722.900-
99 e RG 2081836302 SJS/RS, expedida em 27/12/2000, residente na localidade de Cedro 
Marcado, município de Derrubadas, RS, CEP 98528-000, que tomou posse, assumindo já os 
trabalhos. TERMO DE DESEMPEDIMENTO: Os membros eleitos para os cargos de direção 
e administração, declaram através deste que não estão impedidos por lei, ou condenados à pena 
que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de 
concorrência, reta ou colateral. Todos os itens do edital analisados nas assembleias foram 
aprovados por unanimidade pelos associados, o Presidente então passa para o próximo item do 
edital que é o 4º - Assuntos gerais, onde foram tratados diversos assuntos de interesse da 
Cooperativa e associados, não tendo mais a tratar o presidente mais uma vez agradece os 
associados e pessoas não tendo mais nada a tratar pelo presidente mais uma vez agradece os 
associados e pessoas convidadas, fez também um agradecimento aos funcionários da Emater 
de Derrubadas/RS, que sempre tem dado apoio muito grande à cooperativa, encerrou a 
assembleia e essa ata, onde assina comigo secretário empossado e o demais associados 
presentes assinam as folhas de presença. 
 
 
__________________________________           ___________________________________ 

Presidente                                                                   Secretário 
Derli Ladislau Vendrusculo                                             Almir José Bagega 

 
 

 
















