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                           RESPONSÁVEL

Os associados da COPETRO, 
reunidos em Assembléia Geral 
Ordinária, realizada no dia 28 de 
março de 2019, aprovaram por 
unanimidade, as contas de 
2018, após leitura do Relatório 
de Atividades e esclarecimentos 
da Diretoria.

A mesa diretora sugeriu a 
d e s t i n a ç ã o  d a s  S o b r a s 
apuradas, após deduzidas as 
p a r c e l a s  p a r a  o s  f u n d o s 
o b r i g a t ó r i o s  ( F A T E S  e 
RESERVA LEGAL) ,  como 
também o uso e aplicação do 
FATES, o que foi  alvo de 
sugestões pela Assembléia, 
ficando, assim, definidas: A 
Sobra Bruta de 2018 foi de R$ 
274.528,06. Deste valor, R$ 
27.452,80 são destinados 10% 
para o Fundo de Reserva e R$ 
27.452,80 para o FATES. 
Quanto à Sobra Líquida, no valor 
de  R$219 .622 ,46  ma is  a 
r e v e r s ã o  d o  v a l o r  d e 
R$26.781,68 do Programa de 
Expansão, totalizando desta 
forma o valor da sobra líquida de 

R $ 2 4 6 . 4 0 4 , 6 0  q u e ,  a p ó s 
sugestão da diretoria, ficou 
definido e aprovado por todos:

1. R$ 28.000,00 para doações a 
diversas entidades filantrópicas 
indicadas por cooperados e 
cadastradas na cooperativa;

2. Passando ao item 'c” do Edital, 
uso e aplicação do FATES, a 
d i r e t o r i a  i n f o rmou  que  a 
COPETRO continuará com a 
atual política, isto é, aquisição de 
brindes e desenvolvimento de 
projetos sociais, culturais, 
educacionais e esportivos da 
Cooperativa, além da aquisição 
de medicamentos para quem 
não participa do convênio da 
Petrobras com as farmácias.

3. O valor de R$218.404,60 será 
incorporado ao capital dos 
associados, proporcionalmente 
as suas operações financeiras.

Em seguida, passou-se ao item 
“d” do Edital – eleição dos 
membros do Conselho de 

Administração e já esclarecido 
que se apresentou apenas uma 
chapa denominada “Cooperar 
Sempre”. Foi lida a composição 
da chapa que foi aprovada por 
aclamação e unanimidade, 
devendo ter seu mandato por 
mais 4 anos e composta pelos 
seguintes membros: Efetivos: 
Ignácia Luiza Costa Pinto de 
P á d u a ,  E u s t á q u i o  Ta d e u 
Noronha,  Mi l ton  Ig ino  de 
Oliveira, Nicol ino Milanez, 
Márcio Gonzaga Lélis e Vânia 
Lúcia da Rocha (Suplente). 

Para integrarem o Conselho 
Fiscal para o período 2019/2020 
foram eleitos, também por 
unanimidade, os seguintes 
cooperados, que se inscreveram 
em uma única chapa: Titulares - 
Selma de Fát ima Pereira, 
Martinho de Oliveira Linhares e 
Eduardo Gomes Barreto e tendo 
como suplentes – Wilson Luiz 
Alves, Orlando Carlos e Maria 
Edna Vieira.

AGO DE 28/03/2019 APROVA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018 

E ELEGE NOVOS MEMBROS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

E CONSELHO FISCAL
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 Diretoria Executiva: Presidente:  Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua; Diretor Administrativo:  Milton Igino de Oliveira
   Diretor Financeiro: Eustáquio Tadeu Noronha

Conselheiros: Nicolino Milanez, Selma de Fátima Pereira; Suplente: Eduardo Gomes Barreto
Conselho Fiscal: Presidente - Márcio Gonzaga Lélis; Efetivos - Martinho Oliveira Linhares e Orlando Carlos;

 Suplentes: Vânia Lúcia da Rocha, Wilson Luiz Alves e Maria Edna Vieira.
Coordenação Editorial:  Astrogildo Wolanik, Milton Igino, José Renato (MG-2223-JP)

Notas sobre a AGO de 28 de março de 2019

 A  Assembléia Geral Ordinária - AGO foi aberta 
pela presidente Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua 
que agradeceu a presença de todos e convidou para 
compor a mesa os outros membros da Diretoria, 
Eustáquio Tadeu Noronha, Milton Igino Oliveira, Selma 
de Fátima Pereira, Eduardo Gomes Barreto, Nicolino 
Milanez, o presidente do  Conselho Fiscal, Márcio 
Gonzaga Lélis e o contador,  Alex Lima Rocha. 

 A Assembléia, sob a direção da presidente 
Ignácia, transcorreu, como sempre, em clima de 
descontração, haja vista o encontro de amigos e ex-
colegas de trabalho. Como não poderia deixar de ser, a 
platéia se concentrou nos informes do Relatório de 
Atividades de 2018. Antes, porém, tivemos dois 
momentos de reflexão: um em memória dos 
associados falecidos recentemente e o outro a 
tradicional prece, pedindo a Deus para abençoar os 
trabalhos que se seguiriam. 

 Em seguida, a presidente dirigiu algumas 
palavras aos cooperados presentes, enfatizando os 25 
anos de administração do grupo liderado por ela. 
Relembrou as várias situações pelas quais a 
Cooperativa teve que enfrentar, incluindo normas 
exigidas pelo Banco Central, o que fez redobrar a 
atenção da Diretoria para cumprir todos os protocolos. 
Agradeceu aos associados pelo apoio e a confiança 
que vem recebendo e aos colegas que colaboraram e 
colaboram como diretores e conselheiros ao longo 
destes 25 anos, segundo a presidente, razão para o 
crescimento e transparência que pautam sua filosofia 
de trabalho. 

 Emocionada, destacou a dificuldade de falar o 
nome de todos, pois foram  muitos associados com os 
quais tivemos grande prazer em dividir nossas 
responsabilidades. Alguns estão conosco desde a 
primeira hora, outros foram se agregando e formando 
um grande time guerreiro e vencedor. 

 Sobre a equipe de funcionários, destacou, não 
só sua capacidade técnica, mas também por entender 
sua filosofia de trabalho, mantendo com perfeição os 
controles de toda a máquina administrativa e um 
atendimento sempre muito cordial para com os nossos 

associados.

 "Gratidão é a palavra mais adequada para 
resumir nosso sentimento pelos 25 anos à frente da 
Cooperativa. Nosso entusiasmo e amor para trabalhar 
pelos nossos associados não terão fim.  A COPETRO 
é a nossa CASA, a casa de todos os associados, 
diretoria, conselheiros, funcionários e colaboradores. 
Cabe a nós todos cuidarmos dela com carinho, 
responsabilidade e inteligência. Assim, temos a 
certeza de que nossa Cooperativa enfrentará todas as 
intempéries e sairá vencedora sempre."

 Após a leitura do Relatório, incluindo a 
aprovação do Conselho Fiscal, foram escolhidos dois 
representantes da Assembléia para conduzir a 
aprovação do Relatório de Atividades de 2018. Neste 
momento, os membros que compunham a Mesa 
Diretora se retiraram para que os cooperados Joaquim 
Pereira de Oliveira e Domingos Sávio Pessoa 
tomassem seus lugares à mesa e após algumas 
considerações, colocou-se em votação, com 
aprovação unânime dos presentes. 

 Em seguida, a Mesa Diretora foi recomposta. A 
Diretoria, apresentou sugestões para aplicação das 
sobras e outros recursos disponíveis (vide pag.1). Os 
presentes tiveram uma excelente participação e 
concluíram em aprovar aquelas sugestões, também 
por unanimidade.

 Após, foram eleitas as chapas para o Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal, conforme 
detalhado na primeira página .

Também, deliberou-se sobre o valor da cota de 
participação - R$ 20,00 - que não sofrerá reajuste. Os 
presentes concluíram em aprovar esta sugestão, 
também por unanimidade. 

 A Diretoria comprometeu-se em elaborar 
procedimentos operacionais com o objetivo de reduzir 
despesas e maximizar o desempenho da COPETRO.

Ao final da Assembléia, houve momentos 
alegres de confraternização em clima de muita alegria 
entre os presentes..

http://copetro@copetro.org.br,
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Joaquim Pereira
«...a Copetro tem muita 
credibilidade com essa Diretoria, 
liderada pela Ignácia, há 25 
anos. Nunca deixa a gente 
desamparado. Deus abençoe a 
todos e parabéns pelo belo 
trabalho que estão fazendo...»

Toninho
«...as assembléias são 

momentos de integração entre 
os colegas e amigos. 

Precisamos aumentar a 
participação dos associados 
para conhecerem de perto o 
grande sucesso da gestão, 
liderada pela Ignácia, com 

transparência  e dedicação...»   

Eloísia
«...conheço bem o grupo que 
administra a Copetro há 25 
anos.Tem credibilidade e 
competência, tranquilidade para 
os associados. Todos seus 
membros têm uma bela história de 
vida pessoal e profissional. Quero 
agradecer e parabenizar essa 
Diretoria, liderada pela Ig...» 

José Francisco (Chicão)
«...tornei-me associado 

quando este grupo entrou 
para a Diretoria da Copetro. 

Sempre fui muito bem 
recebido e nos meus apertos 
financeiros fui socorrido com 

muita cordialidade e presteza. 
Só tenho a agradecer e 

parabenizar pelos 25 anos...» 

Leny
«...fui do Conselho da Copetro antes desse 

grupo liderado pela Ig. Vemos, hoje, a grande 
mudança realizada ao longo dos últimos 25 

anos. Digo que a nossa presidente é uma 
guerreira. Todos estão de parabéns!...»

Os 25 anos do grupo que administra a Copetro, sob a liderança da presidente 
Ignácia, teve ótima repercussão entre os presentes à AGO.

José Francisco Cruz
«...temos que elogiar e agradecer a esse grupo 

que está à frente da Copetro Esse grupo 
transmite confiança aos associados...»

Dimas Batista
«...sou associado antigo. Sempre fui muito bem recebido, 
conseguindo resolver problemas financeiros com 
facilidade. O sucesso da Copetro se deve a esse grupo 
que há 25 anos vem conduzindo a Cooperativa com 
envolvimento e dedicação...»



C.E.C.M. DOS PETROLEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COPETRO

CNPJ  26.758.433/0001-02

  RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2.743.395,96 2.643.992,10

      Operações de Crédito 2.743.395,96 2.643.992,10

  DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (56.759,74)        (30.508,45)        

      Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (56.759,74)        (30.508,45)        

  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2.686.636,22 2.613.483,65

 

  OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (2.312.068,17)    (2.308.955,09)   

      Despesas de Pessoal (1.557.750,71)    (1.593.550,86)   

      Outras Despesas Administrativas (809.318,17)       (787.930,71)      

      Despesas Tributárias (4.321,81)          (4.538,77)         

      Outras Receitas Operacionais 59.372,52 77.065,25

      Outras Despesas Operacionais (50,00)               -                  

     Juros ao Capital (40.000,00)        (30.000,00)        

  RESULTADO OPERACIONAL 374.568,05 304.528,56

 

  RESULTADO NÂO OPERACIONAL 0,00 0,00

  RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 374.568,05 304.528,56

Provisão para IRPJ e CSSL 0,00 0,00

  

  PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO -                   

       SOBRAS OU PERDAS 374.568,05        304.528,56       

       FUNDO DE RESERVA (10%) 66.913,62         54.905,72         

       FATES (10%) 98.176,53         54.905,72         

SOBRAS LÍQUIDAS 267.654,43 219.622,84

_____________________________________            ___________________________________________

_____________________________________            ___________________________________________

                                  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO 2017

                         ENCERRADO EM 31/12/2018

Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua                                 Eustaquio Tadeu Noronha

Presidente                                                                      Tesoureiro

Milton Igino de Oliveira                                                    Alex Lima Rocha

Secretário                                                                       CRC/MG 75.383
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Belo Horizonte MG, 31 de dezembro de 2018
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