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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES

ECOLOGICOS FLS
Rua Félix Durdyn, '144 - Bairro Cristo Rei - União da Vitória - PR

CÊP a+oos-zso Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 18 867 389/0001-32

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE EM LICITAÇÃO

OUTORGANIE; A Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos

COOPERTRAGE, inscrita no CNPJ sob o n'o í 8.867.389/000í '32, com sede na Rua

Félix Durdyn, n.o 144, bairro Cristo Rei' CEP 84605-790, União da Vitória - PR' neste

ato representado pelo Presidente da cooperativa João Gabriel de Christo, brasileiro'

casado, inscrito no CPF sob o n'o 243'778'059-91 e no RG n.o 1.208.886-8, residente

e domiciliado Rua Alameda 02 (esquina com a Av. Paula Freitas), n'o 05, bairrÔ São

Sebastião, na cidade de União da Vitória' Estado do Paraná' CEP n.o 84604-020.

o UTORG ADA: Laryssa Vivian Kaczoroski, brasileira' em união estável'

Engenheira Ambiental, inscrita no CPF sob o n'o 083.540.119'76 e no RG n'o

12.638.310'0, residente e domiciliado Rua Eduardo de Carvalho' n'o 2í' bairro Rio

D'areia, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná' CEP n'o 84601-0í2'

União da Vitória - PR, 15 de sêtembro de 2022

PODERES: Para a outorgada praticar os atos necessários à representação da

outorgante em todos os eventos ao Chamamento Público n'o 006/2022' Processo

Administrativo n-o 17912022'aberta e conduzida pela Prefeitura Municipal de União

da Vitória - PR, destinado à Habilitação de AssociaÇão ou Cooperativa de

catadores de Materiais Recicráveis, podendo deriberar, acatar, concordar, discordar,

transigir, confessar, desistir' impugnar' ratiÍicar termos' pagar' receber' dar quitaçâo'

firmar compromisso' [ ]'
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COOPERATIVA DE TRABALHADORES DOS AGENTES ECOLOGICOS
COOPERTRAGE

cNPJ N. 18.867.389/0001 _32
NIRE: 41400021866 - REGTSTRADO EM 09/OB/2013

10" ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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Folha 1 de

No dia vinte ê quatro de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-sê no barracão da
coopertrage situada na Rua Felix Durdyn, 144, bairro cristo Rei em união da Vitória - pR,
cEP 84605-790, os componentês desta cooperativa para deliberar o seguinte assunto
que compõe a ordem do dia: 1) Processo de eleições do conselho Administrativo e
Conselho Fiscal para gestáo 202212025 da Coopertrage. As 1.1 :00 (Onze) horas em
terceira convocação, com a presenÇa de 31 (trinta e um) cooperados aptos a votos. No
ato foi instalada a mesa diretora que deu inÍcio aos trabalhos, sendo composta pelo
presidente Valdir Alves Cordeiro, secretária Sonaira Beliza de Oliveira e Tesoureira
Patrícta Daniela da Silva. Para a realização desta assembleia foi feita a publicação do
edital de convocação no jornal O lguassu, na Edição no.4647, no dia 11 de maio de 2022,
com circulação nos municípios de União da Vitória - PR e Porto União - SC e a catla
circular de Extrato de Edital de Convocaçáo de Assembleia Geral Ordinária de Eleiçôes
Gerais para Gesláo 202212025. Este edital também foi fixado nas dependências da
Coopertrage no dia 12 de maio de 2022, em locais de grande fluxo e fácil acesso dos
cooperados, sendo em suâ totalidade, afixados 04 exemplares (01 na unidade de triagem,
0í no refeitório, 01 no ambiente de descanso e 01 no escritório). O presidente Valdir deu
in Ício a Assembleia cumprimentando os cooperados e os demais convidados que se
fazem presentes, sendo eles os advogado Gabriel WIESE PEROTTI e Lucas. Na
sequência foram conÍeridas e rubricadas as cédulas de votos pela comissão eleitoral
composta pelas Senhoras, Elena Aparecida Maier Terezinha Elizabete de Souza Padilha e
Silmara Gonçalves dos Santos, em seguida apresentada as duas chapas inscritas para o
processo eleitoral, conforme composição apresentada a seguir: Chapa 1 - Conselho
Administrativo/diretoria, Presidente: Marcos RobeÉo da Silva, brasileiro, autônomo,
solteiro, nascido em 2410411975, portador da carteira de identidade civil no. 6.794.951-0/ll-
PR, expedida em 2410312015 e CPF n'. 016.880.389-57, residente na Rua Omar Wolff
Coradin, 48 baino Rio D'areia no município de União da Vitória - PR, CEP 84601-039,
Secretária: Marilda Aparecida da Silva, brasileira, autônoma, solteira, nascida êm
18/08/1985, portadora da carteira de identidade civil n". 10.'199.310-8/ll-PR, expedida em
2111012004 e CPF n" 074.611 .269-62, residente na Rua José da Silva Xavier, 230 bairro
Cidade Jardim, município de União da Vitória - PR, CEP 84607 -020, Tesoureira:
Lucimara Gonçalves dos Santos, brasileira, autÔnoma, solteira, nascida em 1510211987,
portadora da carteira de identidade civil n'. 10.886.740-0i ll-PR expedia em 1210912006 e

CPF n". 086.862.279-61, residente na Rua Antonio Dorvalino Bordignon, 25, bairro
Limeira, município de Uniáo da Vitória - PR, CEP 84601-239. Suplentes: Toninha Wiatek e

Nelson Joel das Chagas, e para o Conselho Fiscal: Sonaira Beliza de Oliveira, Roseli da

Luz Oliveira Padilha e João lvluniz Pacheco. Chapa 2: João Gabriel de Cristo, brasileiro,
autônomo, casado no regime de comunhão de bens, nascido em 07/05/1952' portador da

carteira de identidade civil no. 12.088.86-8/ll-PR, expedida em 18/03/1 999 e
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cPF n'. 243.778.059-91, residente na Av. paula Freitas, s, bairro são sebastião no
município de união da Vitória -, secretária: célia Terezinha peppes, brasileira, autônoma,
solteira, nascida em 2511211972, portadora da carteira de identidade civil n".9.658.8,l8-
6/ll-PR expedida em 19/08/2002 e cPF n" 083.868.189-13, residente na Rua Luiz Nloretti,
í360, bairro São Brás, município de União da Vitória PR, CEP 84603-300. Tesoureiro:
José Erico da Luz, brasileiro, autônomo, solteiro nascido em 09/04/1985, portador da
carteira de identidade civil no.9.'183.867-2/ll-PR, expedida em 02/09/2004 e CPF
n".055.338.949-18, residente na Rua lrmãos Gonçalves de Andrade, 1611 baino São Bras,
município de União da Vitória - PR, CEP 84603-280. Suplentes: Bruno Henrique Paixão
Barbosa e Maiko Weidy Santos Pessoa e para o Conselho Fiscal: Thiago Valter
Estoqueiro, Ednilson Przybicien Neponuceno e Luiz carlos Cordeiro da Silva. Após a
apresentação das chapas a palavra ficou aberta para que os componentes das mesmas
fizessem a apresentação de suas propostas. Na sequência foi dado início a votação, foi
apresentada as urnas de votação para a conferência dos fiscais e demais participantes
desta assembleia. A votação iniciou-se por ordem aleatória, onde cada cooperado
levantou um a um assinou sua presenÇa e recebeu a cédula rubricada, deu continuidade
ao processo eleitoral com o voto e disposição da édula na urna. Conforme o Estatuto
que rege esta Cooperativa, no artigo 56, as eleições paru o Conselho
Administrativo/diretoria e Fiscal, devem ser realizadas em votações distintas, o
procedimento foi realizado de acordo com o Estatuto, onde no primeiro momento votou-se
para a eleição do Conselho Administrativo/diretoria e em segundo momento votou-se para

a eleição do Conselho Fiscal. Concluída as votações, Íoram trazidas as urnas para o
centro da mesa e dado início a abertura das mesmas e contagem dos votos, para a

primeira votação Conselho Administrativo/diretoria, ficaram contabilizados 12 (Doze) votos
para a Chapa 1 e 19 (dezenove) votos para a Chapa 2. Para a segunda votação Conselho
Fiscal foram contabilizados 12 (Doze) votos para a Chapa 1 e 19 (Dezenove) votos para a
Chapa 2. Com os resultados contabilizados foi eleita a Chapa 2, com início do mandato
em 2510512022 e término em 2410512025. Composta pelos Senhores João Gabriel de
Cristo, Celia Terezinha Peppes, José Erico da Luz, já qualificados, suplentes: Bruno
Henrique Paixão Barbosa e Maiko Weidy Santos Pessoa e para o Conselho Fiscal Thiago
Valter Estoqueiro, Edenilson Przybicien Nepomuceno e Luiz Carlos Cordeiro da Silva. Os

administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a

administração da cooperativa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

acesso a cargos público ou por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno,

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contrA SiStemA financeiro nacional,
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contra normas de defesa da conconência, contra as relaçôes de consumo, fé pública ou a
propriedade. com o fim do procêsso foi chamado o novo conselho eleito e aberta a
palavra a seus componentes que agradeceram os votos recebidos e reforçaram seu
comprometimento para a melhoria da cooperativa. E assim, encerrou-se esta assembleia
e para constar eu Regiane da Silva, nomeada secretária para o ato, lavrei à doc, a
presente ata, que lida e achada conforme, contém a assinatura dos 3í (trinta e um)
cooperados presentes, no livro de presenÇas.

O presente exemplar é cópia fiel do lranscrito no Livro Registro de Atas Ordinárias
no. 01, com termo de autenticação no. 161074071-1, folhas 77, 78, 79 e 80.

Folha 3 de 3

União da Vitória - PR, 24 de maio de 2022

JOAO GABRIEL DE CRISTO
Presidente

CELIA TEREZINHA PEPPES
Sêcretáriâ

JOSE ERICO DA LUZ
Tesoureiro
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ASSINATURA ELETRÔNICA

CETtifiCAMOS qUE O AtO dA EMPTESA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS -
COOPERTRAGE consta assinado digitalmente por:
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CPF/CNPJ Nome

05533894918 JOSE ERICO DA LUZ

05871033962 SONAIRA BELIZA DE OLIVEIRA

07218642950 PATRICIA DANIELA DA SILVA

08386818913 CELIA TEREZINHA PEPPES

2437780s991 JOAO GABRIEL DE CRISTO

35320567987 VALDIR ALVES CORDEIRO

V
CERTIEICO O REGISTRo EL 26/05/2022 rll:3S soB t'1" 20223'10'03
PROfOCOI,o: 223i110403 DE 26/A5/2022.
cóDrco DE vERrFtcÀÇÀo-, 12206116292. CNPJ DÀ SEDE: 1aa6?3â9000132
NIi!: {1100021866. COU EFEITOS DO REGISTRO Ú41 24/03/2022.
c@pERÀrrvÀ DE lRÀÀt lo Dôs ÀGEtcrEs Eco!óctcos - cooPERTiÀGE

JUCEPAR
+JêcLEIIüDRO |À.RCOS nÀISEt BrSCÀlÀ

sEcRETiiro-@FÀ!
tw. êúp!ês.f.ci 1 . p! . gov.b!

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS.
COOPERTRAGE

cNPJ N" 18.867.389/000.t-32
NIRE: 4í400021866 - REGISTRADO EM 16109t2022

1íA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No dia dezesseis de setembro de dois mil e vintê e dois reuniram-se no endereço Rua

Avenida Paula Freitas. S/N, baino São Sebastiáo, na cidade dê União da Vitória, Estado no

Paraná. os componentes desta cooperativa para votação do Íiscal de coleta- A Reuniáo foi

rnicrada as 08.30 da manhá. com a palavra de Sr. João Gabriel de Cristo (Presidente da

cooperativa dos Agente Ecológicos-Coopertrage), formando uma mesa de julgamento

§endo eles, Jesiel Bueno. Sonaira Beliza de Oliveira e Lucimara Gonçalves dos Santos,

para a votaÇáo do novo fiscal de coleta, ôomo citado acima, sendo ele o Sr AntÔnio

Estoqueiro, candidato único para fiscal, que vai para a votaÉo do coletivo. Deixando claro

que o mesmo que já exercia a Íunçâo de cuidar do patrimÔnio da cooperativa, recebendo

pelo serviço R$1.814.00, e com isso permanecendo o mesmo valor, apenas com a

mudança de função. Com isso. Jeffêrson da Silva. questionou o artigo 8' sobre a mesma

funçâo sendo elas exigências no contrato de prestação de serviço formado com o município

o€ Uniâo da VttóriíPR, Com a eoma dos votos, 20 votos dos coopeÍados, sendo 17

(Clezessête) a favor, I (um) em branco, 1 (um) contra, e 1 (um) nulo. Abaixo as assinaturas

dos cooperados.

For-rlA 1-2

União da Vitória, 16 de selembro de 2022
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FOLHA 2.2

Nada mais havendo, o Presidente deu por encerrada a Assêmbleia, agradecendo a todos

pelâ presençâ- E para constâr eu Betina Fernandes Ferreira, noíneada secretária para o

ato, lavrei a() doc. a prêsente ata. que lida e achada conforme, contém a âssinatura dos 20

(Vintê) cooperados presentes, no livro de presenças. O presênte exemplar ê cópia fiel do

transcrito no Livro Registro de Atas Ordinárias no. 01, com teÍmo de autenticaçáo no.

161074071-1, folhas 75 e 76
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ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VALE DO IGUAÇU

ARCREVI . CNPJ 03.402.98 1-36

1A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL/2022

No dia 15 do mês de julho de2022, em Assembleia Geral a ARCREVI'

ante a carta de renúncia apresentada pela presidente, representada por

seus '1 0 (dez) associados, reuniram-se para tratar dos seguintes

assuntos: 1 - Renúncia do cargo de Presidente; 2 - Alteraçâo e/ou

substituição dos cargos do Conselho Administrativo e Fiscal; 3 -
Aprovação e posse da Diretoria Provisória; 4 - Outros assuntos de

interesse da Associação. Em comum acordo entre os presenles, a mesa

diretora da assembleia íoi composta pelos demais membros da diretoria. Sr.

Luiz Carlos Alves, secretáno; Sra- Vanuza Aparecida de Macedo: Sr. João

Maria da Rosa, administrador. O Sr. Luiz iniciou os trabalhos explicando

que o motivo da reunião se dá pelo pedido de renúncia Íeito pela

'Fresidente Ana Paula Alves, a qual, por motivos pessoais, renunciou

expres'samente ao cargo de presidente e solicitou seu desligamento

voluntário do quadro de associados da ARCREVI, diante disso surgiu a

necessidade de suprir os cargos do conselho administrativo e fiscal, a fim

de que nâo se comprometa a gestão Íinanceira e administrativa da

associação. A seguir passou-se deliberar quanto ao Assunto Í da pauta

do dia ''Renúncia e desligamento da presidente". Todos os associados

reconheceram e aceitaram a renúncia apresentada pela Sra. Ana Paula

Alves e concordaram com seu desligamento voluntário; Assunto 2 da

pauta do dia "Substituiçâo dos cargos": O associados deliberaram â','i i ,,

respeito da necessidade de regularizar o cargo vago do Conselho

Diretor, indicados nomes entre os associados para compor o conselho.

ficou aprovado por unanimidade de votos que o cargo de Presidente

passa a ser exercido temporariamente pelo Sra. VANUZA APARECIDA

DE MACEDO, bem como, ficou aprovado por unanimidade de votos. que

o cargo de Administrador passa a ser exercido pelo Sr. ANTONIO

Rua André Balardini 186 - Beirro CÍisto Rei - CEp 94605{24 - União da Vitória pR
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ASSOCTAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLAVEIS DO

VALE DO IGUAÇU oÉ \rN/4 o
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,1" ATA DE ASSEMBLEIA GERAL/2022
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BUENO, passando o Conselho Direlor a ser composto, para todbs os

Íins, da seguinte forma: PRESIDENTE: VANUZA APARECIDA DE

i\4ACEDO, brasileira, convivente, gerente administrativa, portadora do

RG no 9.604.48$.5 SSP/PR inscrito no CPF sob no 050.564.409-65

residenle e domiciliado na Rua Das Primaveras no 156, Bairro Jardim

Roseira, CEP 84.60í466, União da VitórialPR; SECRETÁRIA: VILMA

APARECIDA SOUZA, brasileira, casada, selecionadora de material

reciclado), portadora do RG no 4.581.537 inscrito no CPF sob no

037.509.'139-43 residente e domiciliado na Rua A, no 186, Íundos Bairro

Jardim Roseira, CEP 84.6í3-000, União da Vitória - PR; TESOUREIRO:

JOÃO MARIA DA ROSA, brasiláiro, solteiro, aposentado, portador do RG

n' 2.979.939; inscrito no cpF sob no .g62.i15.449-g7 residente e

domiciliado na Rua Salete Pereira no 11, Baino Vice King CEP,89.400-
000.Porto União - SC; e ADMtNISTRADOR: ANTONto BUENo,
brasileiro, casado, motorista, portador do RG no 3007750-4: inscrito no

CPF sob no 019.436.399-65, residente e domiciliado na Rua Das Violetas

no 35, Bairro Jardim Roseira CEp 84.60$.450, União da Vitória - pR. A
seguir os associados passaram a deliberar a respeito da necessidade de

regularizar os cargos vagos do Conse,ho Fiscal, indicados nomes entre
os associados para compor o conselhr,, Íicou aprovado por unanimidade /.\ \\C \ tu

de votos que os cargos de consellreiros passam a ser composto.
temporariamente, para os fins do estatuto, da seguinte forma:

CONSELHETRO: JOSÉ CARLO§ BUCH, brasiteiro. casado,
Selecionador de material reciclado, portadoÍ do RG no 5.466.649-7
inscrito no cPF sob no 626.876.979-'rs residente e domiciliado na Rua A,
no 186 fundos, Bairro Jardim Roseira, CEpg4.613-000, União da Vitória -

Rua André BaleÍdini 186 - Bairro cÍisto Rêi - cEp g4605-424 - união da vitória pR
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ASSOCTAÇÃO DOS RECICLADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS DO

VALE 0O |GUAÇU

ARCREVT - CNPJ 03.402.98 2/0001-36

1" ATA DE ASSEMBLEIA GERAL/2022

rrr 3 5

PR, CONSELHEIRO(A): MARCIA APARECIDA DA MAIA. bra§ileira,

convivente, selecionadora dê material reciclado, porladora do RG no 
.,/i.

4.074.010: inscrito no CPF sob no 027.140.809-01 , residente e .,r
domiciliado na Rua Das Palms, no 149, Bairro Jardim Roseira. L
CÊP84.613-000, União da Vitória - PR; e CONSELHEIRO(A): LUIZ

CARLOS RODRIGUES, brasileiro, viúvo, selecionador de material

reciclado, portador do RG no 4.602.31-2; inscrito no CPF sob no

021.165.7'19-01, residente e domiciliado na Rua João Schoro, no 232,

Bairro Panorama, CEP84.600{01, União da Vitória - PR. Assunto 3 da .i14.r.."-
pauta ôo dia "Aprovação provisória dos cargos e Posse": Diante da

aprovação e preenchiÍnento dos cãrgos em vacância, os nomes

escolhidos foram homologados pela assembleia e empossados nos (
respectivos cârgos. Foi deliberado também a respeito do periodo de

cumprimento dos cargos pelos empossados e foi aprovado, por

unanrmidade, que tais cargos serão temporários e que o mandato passa

a ser exercido interinamente até o Íim do periodo da atual gestão, que

compreende o mês de maio de 2023, oportunidade em que será

convocada assembleia de eleições para a gestão 202312026 e, com a Lr

eleição de nova diretoria, se encenará o mandalo. Dianle do que Íoi

deliberado a ARCREVI passou a ser representada pelo conselho direror

constituido por força desta Assembleia Geral, para todos os Íins legais e l\\\]cL
objetivos a que se destina. Sem mais assuntos a serem deliberados.
aberta a palavra à presidente, esta agradeceu a ex-presidente pela

colaboraçâo e desempenho no cargo, bem como a participâção de todos os
presentes e se comprometeu em exercer o cargo de acordo @m o que rege o
estaluto social e com o máximo de empenho para elevar o nome da ARCREVI
a palamares cada vez ma,ores. Aberta a palavra aos demais associados. Nada
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ASSOCTAÇÃO OOS RECTCLADORES E COLETORES DE RECTCLÁVE|S DO

VALE DO IGUAÇU

ARC REVI . CNPJ O3 .402.982/000 í -36

1A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL/2022

mais sendo dito ou discutido se deu por encenados os tra6alhos da

assembleia, da qual eu, Vanuza Aoarecida de Macedo, secretária para o ato,

lavrei e assino a presente ala, que foi lida, achada coníorme e firmada pelos

presentes.
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ASSOCTAÇÃo oos RECTCLADORES E COLETORES DE RECTCLÁVEtS DO

VALE DO IGUAÇU

ARCREVI - CNPJ 03.,t02.9820001-36

,Iô ATA ASSEMBLEIA GERAL/2022
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