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A presente ATA contém os registros das deliberações da Assembleia Geral Ordinária, 1 

realizada em 17/11/2021 e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em dois turnos 2 

de confirmação, o primeiro em 17/11/2021 e o segundo em 17/12/2021, cuja convocação 3 

se deu através do mesmo edital publicado na página 6 do Jornal Diário do Acionista, dos 4 

dias 06, 07 e 08 de novembro de 2021, bem como no site www.rio.coop e e-mail 5 

marketing enviado às cooperativas com direito a voto na data da convocação, com o 6 

seguinte teor: “Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 7 

Digital. Pelo presente EDITAL, para fins previstos nos artigos 524 e 550 da CLT, ficam 8 

convocadas todas as 101 cooperativas filiadas a OCB/RJ e em dia com suas obrigações, 9 

para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada, para fins legais, 10 

no Auditório da OCB/RJ, situado na Rua da Quitanda, 56 - 3º andar - Centro – Rio de 11 

Janeiro – RJ, no dia 17 de novembro de 2021, que se instalará, em primeira convocação, 12 

às 13:00h, com a presença de ½ + 1 dessas, e, em segunda, chamada às 14hs, com a 13 

presença de qualquer número dessas filiadas, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 14 

Aprovação do Plano de Trabalho e do Orçamento para o Exercício Posterior. Pelo 15 

presente EDITAL, para fins previstos no artigo 48 do Estatuto Social vigente, ficam 16 

convocadas todas as 101 cooperativas filiadas a OCB/RJ e em dia com suas obrigações, 17 

para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Online, cujo o primeiro turno será 18 

realizado no dia 17 de novembro de 2021 e o segundo turno dia 17 de dezembro de 2021 19 

serem respectivamente realizados, para fins legais, na sede da OCB-RJ, no Auditório da 20 

OCB/RJ, situado na Rua da Quitanda, 56 - 3º andar - Centro – Rio de Janeiro – RJ, no 21 

dia 17 de novembro de 2021, ambos os turnos serão instalados em primeira convocação 22 

as 15:00h, com a presença de ½ + 1 das filiadas e, em segunda chamada às 16hs, com 23 

a presença de qualquer número dessas filiadas, para deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 24 

Reforma Estatutária. NOTAS: 1. A AGO e AGE serão realizadas por meio digital e as 25 

informações e instruções para participação digital estarão disponíveis no sítio: 26 

www.rio.coop/ago2021; 2. Visando assegurar a plena e segura participação das 27 

cooperativas filiadas, será requisitada a habilitação, por meio eletrônico, através da 28 

apresentação de documentos de identificação do representante legal ou procurador 29 

devidamente constituído; 3. Solicita-se a colaboração das filiadas no sentido de 30 

acessarem informações com antecedência, a fim de que a habilitação possa transcorrer 31 

de forma eficiente. Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021. Vinicius de Oliveira Mesquita 32 

– Presidente.” Dando início aos trabalhos, aos dezessete dias do mês de novembro do 33 

ano de dois mil e vinte e um, o Sr. Presidente da OCB-RJ, Vinicius de Oliveira Mesquita, 34 

http://www.rio.coop/
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abriu os trabalhos da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA OCB/RJ – SINDICATO E 35 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM 36 

CNPJ 42.422.899/0001-80 E CÓDIGO SINDICAL 000.000.04800-3, realizada 37 

integralmente por mediação de plataforma digital (AGO DIGITAL), exclusivamente 38 

através da plataforma “MICROSOFT TEAMS”, com votação pelo Sistema CURIA, cujo 39 

link para acesso foi assembleia.curia.coop, conforme instruções amplamente divulgadas 40 

no edital e convidou a mim, Francisco Carlos Bezerra da Silva, para secretaria-lo. A AGO 41 

foi aberta as quatorze horas, em segunda convocação, com a presença de cinquenta e 42 

uma cooperativas com direito a voto. O Presidente Vinicius Mesquita deu boas-vindas 43 

aos presentes e convidou o Secretário Geral, Francisco Carlos Bezerra para proceder à 44 

leitura do edital de convocação. A seguir, passou-se a palavra para o Presidente Vinicius 45 

de Oliveira Mesquita que deu início ao primeiro item da pauta: 1. Aprovação do Plano 46 

de Trabalho e do Orçamento para o Exercício Posterior. O Presidente solicitou ao 47 

Controller do Sescoop/RJ, Jorge Lobo, que apresentasse a Previsão Orçamentária 2020 48 

da OCB/RJ, onde foram explicados todos os valores referentes as receitas e despesas 49 

da instituição. O senhor Marcos Dias, representante da cooperativa TUPAMBAE, solicitou 50 

a palavra e questionou o número de funcionários da OCB/RJ, bem como os valores da 51 

cédula da Diretoria e ajuda de custo dos Delegados Sindicais; seus questionamentos 52 

foram sanados pelo Presidente Vinícius Mesquita. Seguindo, o Controller do Sescoop/RJ, 53 

Jorge Lobo , apresentou a Tabela de Taxa de Manutenção para 2022 com os seguintes 54 

valores: 55 

TAXA DE MANUTENÇÃO 2022 

LINHA  CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$)  VALOR A PAGAR (R$)  

1  R$                          0,01   R$                25.000,00   R$                 653,90  

2  R$               25.000,01   R$                50.000,00   R$                 980,86  

3  R$               50.000,01  em diante  R$              1.307,16  
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Foi explicado que a alteração de valores se dá ao índice de IPCA (Índice Nacional de 56 

Preços ao Consumidor Amplo) acumulado dos últimos doze meses de 2021 utilizando a 57 

data base de setembro/2021, que deu 10,25%. A seguir, o analista da T.I. (Tecnologia da 58 

Informação) do Sescoop/RJ, Jonathas Barbosa, explicou a todos os participantes da 59 

assembleia sobre o funcionamento do sistema de votação CURIA, onde os colaboradores 60 

da OCB/SESCOOP-RJ orientaram através do chat e WhatsApp àqueles representantes 61 

das cooperativas que estavam com dificuldade no acesso e procedimentos do sistema 62 

CURIA. A seguir foi dado início a votação referente ao primeiro item da pauta, Orçamento 63 

para o exercício posterior, com o seguinte resultado: 36 (trinta e seis) aprovaram; 4 64 

(quatro) discordaram e 1 (um) se absteve. O representante da cooperativa Monterrey, 65 

senhor Leandro Casara e o representante da cooperativa Revigore Life, senhor Márcio 66 

Alexandre se manifestaram e questionaram se alguma cooperativa inadimplente poderia 67 

acessar ao sistema de votação e o Superintendente do Sescoop/RJ, Abdul Nasser 68 

respondeu que não seria possível tal acesso e que na listagem emitida pelo sistema 69 

CURIA constará os nomes das cooperativas adimplentes, pois somente estas detêm o 70 

direito ao voto. Seguindo, foi aberta a votação para o segundo tópico, aprovação da 71 

Tabela de Taxa de Manutenção 2022, onde 36 (trinta e seis) aprovaram para, 5 (cinco) 72 

discordaram e 2 (dois) se abstiveram. A seguir, o colaborador Julio Dalmaso (Relações 73 

Institucionais e Governamentais da OCB/RJ) apresentou o Plano de Trabalho RIG 2022, 74 

onde explanou as propostas em âmbito político com os Poderes Executivo, Judiciário e 75 

Legislativo no intuito de buscar parceria e visibilidade para o cooperativismo fluminense. 76 

O representante da cooperativa Revigore Life, Márcio Alexandre, solicitou a apresentação 77 

do Plano de Trabalho da OCB/RJ com suas atividades diárias e foi informado que a 78 

solicitação será apresentada no segundo turno desta AGE a ser realizado dia 17 de 79 

dezembro de 2021. Nada mais havendo a se retratar quanto as pautas da Assembleia 80 

Geral Ordinária, o Senhor Presidente a deu por encerrada. Ato contínuo o Sr. Presidente 81 

abriu os trabalhos do primeiro turno da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, com 82 

34 cooperativas presentes neste momento, que por tratar de reforma do estatuto social, 83 

conforme consta em seu instrumento de regência vigente, deve ser realizada em dois 84 

turnos de votação com 30 dias de intervalo entre eles. Tal convocação consta do edital, 85 

sendo aberto o primeiro neste ato e o segundo se dará em 17 de dezembro de 2021. 86 

Posteriormente o Sr. Presidente convidou o representante da cooperativa ROBOCOOP, 87 

Abdul Nasser, para apresentação da Proposta da Reforma Estatutária, onde foi 88 

interrompido pelo representante da Revigore Life, Márcio Alexandre, alegando que o 89 
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modo de condução da Assembleia é nocivo à democracia pois somente as propostas da 90 

Diretoria seriam apresentadas, conseguinte o presidente Vinícius Mesquita explicou que 91 

as propostas da administração foram publicadas com antecedência no site da OCB-RJ, 92 

com espaço para que todos pudessem apresentar suas propostas e que o resultado desse 93 

processo compõe a apresentação. Explicou que após o recebimento das propostas, tanto 94 

a proposta da administração quanto as propostas enviadas ficaram a disposição de todos 95 

no site e serão apresentadas neste momento. Lembrou que a única cooperativa que 96 

enviou propostas diferentes daquelas apresentadas pela administração foi a Revigore Life 97 

aqui representada por seu procurador Marcio Alexandre e que todas as propostas, 98 

inclusive aquelas que surgirem durante a apresentação, serão levadas à votação e que 99 

ele também teria o direito à palavra para explicar suas propostas. Sendo este um processo 100 

mais que democrático, tendo total transparência e permitindo que todos tivessem tempo 101 

para avaliar as proposições e apresentar suas próprias. O representante da cooperativa 102 

Tupambae, senhor Marcos Dias, solicitou que antes da apresentação das propostas da 103 

Reforma Estatutária, o diretor da Unimed Centro Sul Fluminense, que nesta assembleia 104 

participa somente como ouvinte, tivesse o direito à palavra, pois na Proposta de Reforma 105 

Estatutária da diretoria da OCB/RJ as cooperativas Unimed´s terão direito à participação 106 

e voto nas próximas Assembleias. O diretor da Unimed Centro Sul Fluminense, senhor 107 

Sebastião Barbosa expôs sua opinião referente alguns pontos apresentados na proposta 108 

da Reforma Estatutária da OCB/RJ que foi disponibilizada previamente no site 109 

www.rio.coop, onde ressaltou que é contrário ao voto por procuração, sendo a proposta 110 

da Diretoria em retirar isso do Estatuto Social um avanço democrático que acaba forçando 111 

a participação direta das filiadas; destacou também sua defesa onde as cooperativas 112 

Unimed´s tenham a opção de participar ativamente das atividades bem como as 113 

assembleias do Sistema OCB/RJ, mais uma vez um avanço no sentido de termos uma 114 

entidade mais democrática e participativa e finalizou pontuando a importância da 115 

participação obrigatória de ao menos quatro ramos do cooperativismo na composição das 116 

chapas, conforme proposta da Diretoria da OCB-RJ. Tal ponto também busca ampliar a 117 

participação da base, pois sendo a OCB-RJ composta por vários seguimentos, garantir 118 

uma necessária interlocução com mais ramos evita direcionamentos e que grupos usem 119 

a entidade para seus próprios interesses. O senhor Márcio Alexandre fez alguns 120 

questionamentos acerca da AGE, onde apontou: Por que foi marcada Assembleia 121 

totalmente virtual? Por que não foi convocada Assembleia Geral de forma híbrida 122 

assegurando participação ampla e maciça das Cooperativas filiadas e aptas ao voto? Por 123 

http://www.rio.coop/
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que foi convocada Assembleia Geral Extraordinária em pleno término de mandato dos 124 

atuais gestores do Sindicato? O sistema de votação é aceitável, auditável e confiável? 125 

Qual a posição do Conselho Consultivo que está prescrito no Estatuto da OCB/RJ? 126 

Seguindo, o presidente Vinícius explicou que devido a pandemia do COVID-19, todas as 127 

Assembleias estão sendo realizadas de maneira virtual, visando a segurança e saúde de 128 

todos e tão logo o risco de contaminação seja minimizado a realização das assembleias 129 

em formato híbrido será realizada; explicou ainda que o processo para elaboração da 130 

Proposta de Reforma Estatutária vem se estruturando há alguns anos e sendo discutida 131 

com diversos ramos e setores, para que sua construção seguisse sedimentada e 132 

democrática, pois era um dos objetivos da gestão atual bem antes das eleições ocorridas 133 

em 2018. A seguir, explanou que o Sistema de votação CURIA é totalmente auditável, 134 

cuja parceria com a Coopersystem, cooperativa que operacionaliza este sistema está a 135 

OCB Nacional, que também utiliza este sistema na realização de suas assembleias 136 

digitais; em relação ao Conselho Consultivo, seu Presidente, senhor Hélio Ricardo Souza 137 

esteve presente na construção da Proposta de Reforma Estatutária e juntamente com o 138 

presidente Vinícius e diretoria visando o afastamento de qualquer ilegalidade ou lesão às 139 

Cooperativas no decorrer do processo de elaboração. Com a palavra, o Sr, Abdul Nasser, 140 

explicou que fazer uma Reforma Estatutária no último ano de mandato da gestão não é 141 

ilegal, que não há qualquer impedimento ou regra que impõe a AGE de ocorrer em 142 

qualquer ano antes das eleições. Mas considerando a colocação do Sr. Macio Alexandre, 143 

foi sugerido se colocar em votação se a Reforma deveria acontecer ou não, neste 144 

momento, cabendo a própria Assembleia deliberar sobre o caso. Em sendo aprovada a 145 

continuidade da reforma, restaria vencida a alegação do Sr. Macio. A seguir o Sr, 146 

presidente abriu a votação com o tópico “Aprovação da Realização da Reforma 147 

Estatutária”, com o seguinte resultado (26) vinte e seis votos a favor da realização da 148 

reforma estatutária, (06) seis votos contrários à realização da reforma estatutária e (02) 149 

duas abstenções. O Sr Abdul Nasser, registrou que é vontade da ampla maioria promover 150 

os ajustes necessários para construção de uma entidade com mais participação e 151 

democracia e com autorização do presidente, deu prosseguimento na apresentação da 152 

proposta de Reforma Estatutária elaborada. Neste ato foram apresentados os artigos um 153 

a um demonstrando o texto de acordo com o Estatuto atual, um texto com a proposta da 154 

diretoria da OCB-RJ e alguns trechos com o texto proposto pela Cooperativa Revigore 155 

Life. Os artigos para os quais se proposta alteração foram: art. 1°, art. 2°, art. 4°, art. 5°, 156 

art. 6°, art. 8°, art. 9°, art. 10°,art. 11°, art. 12°, art. 13°, art. 14°, art. 15°, art. 16°, art. 18°, 157 
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art.19°, art. 21, art. 31°, art. 32°, art. 41°, art. 42°, (neste artigo foi explicado todos os 158 

valores da Taxa de Manutenção a ser recolhida nesta nova configuração); art. 43°, art. 159 

44°, art. 45°, art. 46°, art. 47°, art. 48°, art. 49°, art. 50°, art. 51°, art. 52°, art. 53°, art. 54°, 160 

art. 55°. O Conselheiro Fiscal, Cláudio Henrique e o Secretário de Finanças Ildecir Sias 161 

sugeriram que fosse realizada a votação em bloco, porém, o senhor Márcio Alexandre 162 

solicitou que os artigos fossem votados separadamente; O Senhor Presidente deliberou 163 

por votação artigo a artigo, até para que seja dada a oportunidade de proposições e 164 

ajustes de maneira mais transparente. Em seguida deu a palavra ao Sr. Marcos Dias que 165 

apresentou novas propostas de ajustes e alterações, seguido do Sr. Marcio Alexandre 166 

que defendeu por mais de 2 horas, as razões pelas quais entendida como adequadas 167 

suas propostas. O senhor Márcio Alexandre expôs seu ponto de vista nos artigos 1º (disse 168 

que fere a liberdade sindical; a OCB/RJ não impugnou isso no momento certo; o referido 169 

parágrafo é inóculo e não tem nada a ver com o parágrafo primeiro que define a 170 

Constituição da entidade); art. 2º inciso XX (a OCB/RJ deve incentivar todo tipo de 171 

cooperativismo e não só os de plataforma); art. 6º ( trata de previsão contida na CLT no 172 

capítulo sindical artigo 52, alínea “b”); art. 8º (Retirar do texto do inciso II: Que por força 173 

de decisão judicial... Retirar do texto do parágrafo único: enquanto durarem os efeitos da 174 

decisão judicial.); art. 9º (Excluir da alínea f: Por força de decisão judicial integrar categoria 175 

econômica cuja representatividade, na mesma base territorial pertença a outro sindicato); 176 

art. 10º alínea c) Desde que seja conselheiro ou diretor eleito. Permitido o voto por meios 177 

digitais; d) excluir: E de ser votado no caso de cooperativas com menos de 3 anos de 178 

filiação; inserir parágrafo único: no caso das cooperativas filiadas a outros sindicatos, os 179 

direitos garantidos na alínea “d” deste artigo serão adquiridos após as eleições de 2022, 180 

não podendo as mesmas votarem ou serem votadas no referido pleito); art. 14º (Inserir: 181 

ao estabelecido neste estatuto); art. 16º (Alterar o parágrafo. 1º com antecedência mínima 182 

de 15 dias. inserir um parágrafo 2º com o texto: no caso de assembleia eleitoral, o edital, 183 

com todas as explicações sobre inscrição das chapas e seus prazos será publicado até 184 

60 dias antes da data do pleito. alterar o parágrafo 3º para:até a data da publicação do 185 

edital, alterar o parágrafo 5º para:tomará por base a lista das cooperativas aptas a votar 186 

até a data da publicação do edital. excluir o parágrafo 6º); art. 21º (Substituir:  todos 187 

presidentes de cooperativas, Por todos sócios de cooperativas ativas, com no mínimo 01 188 

ano de registro. I – excluir; XIII – excluir; art. 41º (Manter o texto do estatuto que se propõe 189 

a reforma inciso VII – excluir; art. 42º (Excluir todo art. e incisos. Criar 3 faixas de taxa de 190 

manutenção: 1 para cooperativa de pequeno porte, 1 para cooperativa de porte médio e 191 
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1 para cooperativa de porte grande. Tal valor deve ser baseado em projeção orçamentária 192 

aprovada no exercício anterior e aprovada em assembleia); art. 44º (Excluir o termo: E 193 

pelas normas baixadas em assembleia geral. Alterar parágrafo 1º: alterar no mínimo há 3 194 

(três) anos para o1 (um) ano anterior. Excluir o termo final: devendo o candidato 195 

comprovar tempo mínimo de filiação e operação em cooperativas de 03 (três) anos; excluir 196 

o parágrafo 2º; alterar o parágrafo 3º para: a comissão eleitoral poderá solicitar à diretoria 197 

da OCB/RJ a indicação de um profissional do direito para consultar nos casos de dúvidas 198 

insanáveis entre seus membros); art. 45º (Alterar o parágrafo 2º para: À diretoria, conselho 199 

fiscal ou funcionários da OCB/RJ); art. 47º (Alterar parágrafo 3º para: Caberá recurso a 200 

mesma; alterar parágrafo 4º para: compete à comissão eleitoral decidir sobre os casos 201 

omissos); art. 48º (Alterar parágrafo 3º para: Caberá recurso a mesma;  alterar parágrafo 202 

4º para: compete à comissão eleitoral decidir sobre os casos omissos); art. 49º (Alterar o 203 

parágrafo 1º excluindo: online); art. 50º (Alterar o artigo 50 para: Não sendo aplicáveis ao 204 

próximo pleito, devendo entrar em vigor somente após as eleições de 2022); art. 51º 205 

(Excluir o artigo 51); art. 52º (Excluir o artigo 52); art. 53º (Inserir no artigo 53: Devendo 206 

entrar em vigor após maio de 2022); art. 54º ( Excluir o artigo 54); art. 55º (Inserir no artigo 207 

55: ad referendun da assembleia geral). Quanto as propostas do senhor Marcos Dias, o 208 

mesmo as colocou no chat do aplicativo Microsoft TEAMS e também foram incluídas como 209 

alternativas de votação para a Reforma Estatutária. A seguir o senhor Leandro Casara 210 

alegou que o presidente Vinícius Mesquita estava agindo com imoralidade, pois estaria 211 

utilizando de procuração para votar, alegou ainda que teria sido removido da assembleia, 212 

pois o tempo de gravação pelo TEAMS não condizia com o tempo real, então foi 213 

esclarecido pelo técnico de T.I. do Sescoop/RJ, Yan Fonseca, que o sistema grava 214 

durante 3 (três) horas e automaticamente salva a gravação, iniciando outra 215 

simultaneamente. Posteriormente, o Sr Abdul Nasser citou que que o representante da 216 

cooperativa LIBRECODE, senhor Vitor Mattos também expôs no chat seu ponto de vista 217 

referente aos artigos que serão votados na Reforma Estatutária e sua proposta será 218 

inserida na pauta de votação que será aberta logo em seguida, portanto, até o momento 219 

cada artigo teve 4 propostas diferentes de ajustes, um da administração da OCB-RJ, 220 

construído com as cooperativas ao longo dos anos, uma do procurador da Revigore Life, 221 

Sr. Marcio Alexandre, uma do procurador da TUPAMBAE, Sr. Marcos Dias e outra do 222 

presidente da LIBRE CODE, Sr. Vitor Mattos, todas constando como alternativas no 223 

sistema de votação. Os artigos foram votados um a um, tendo os seguintes resultados: 224 

art 1º:  22 (vinte e dois)  votos para a Proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos para a proposta 225 
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da Revigore Life e 5 (cinco) votos para manter o Estatuto atual; art.  2:  25 (vinte e cinco) 226 

votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life e 3 227 

(três) votos para manter o Estatuto atual; art. 4°:  24(vinte e quatro)  votos para a proposta 228 

da Diretoria, 6 (seis)  votos para a proposta da Revigore Life e 3 (três)  votos para manter 229 

o Estatuto atual; art. 5º 26 (vinte e seis) votos para a proposta da Diretoria,  4 (quatro) 230 

votos para a proposta da Revigore Life e 3 (três) votos para manter o Estatuto atual; art. 231 

6: 26 (vinte e seis) votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da 232 

Revigore Life e 3 (três) votos  para manter o Estatuto atual; art. 8º:  26 (vinte e seis) votos 233 

para a proposta da Diretoria, 3 (três votos) para a proposta da Revigore Life e 3 (três) 234 

votos para manter o Estatuto atual; art. 9º 25 (vinte e cinco) votos para a proposta da 235 

Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life e 4 (quatro) votos para manter 236 

o Estatuto atual; art. 10º: 22 (vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos 237 

para manter Estatuto atual, 2 (dois) votos para a proposta da Revigore Life, 2 (dois) votos 238 

para a proposta da Tupambae e 1(um) voto para a proposta da  Librecode ; art. 11º:  23 239 

(vinte e três) votos para a proposta da Diretoria 5 (cinco) votos para manter o Estatuto 240 

atual, 3 (três)  votos para a proposta da Revigore Life e 1 (um) voto para a proposta da 241 

Librecode; art. 12º:  23 (vinte e três) votos para a proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos 242 

para manter o Estatuto atual e 3 (três) votos para a proposta da Revigore Life; art 13º: 22 243 

(vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos para manter Estatuto 244 

atual, 3 (três) votos para a proposta da Revigore Life; art. 14º: 22 (vinte e dois) votos para 245 

a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life e 4 (quatro) 246 

votos para manter Estatuto atual; art. 15º: 23 (vinte e três) votos para a proposta da 247 

Diretoria atual da OCB/RJ, 5 (cinco) votos para manter Estatuto atual e 3 (três) votos para 248 

a proposta da Revigore Life; art. 16º 21 (vinte e um) votos para a proposta da Diretoria, 5 249 

(cinco) votos para manter Estatuto atual e 3 (três)  votos para a proposta da Revigore Life; 250 

art. 18º: 25 (vinte e cinco) votos para a proposta da Diretoria e 7 (sete) votos para manter 251 

Estatuto atual; art. 19º: 23 (vinte e três) votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos 252 

para manter Estatuto atual e 2 (duas) abstenções; art. 21º:  22 (vinte e dois) votos para a 253 

proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life, 2 (dois) votos 254 

para manter Estatuto atual e 2 (dois) votos para a proposta da  Tupambae; art. 31º: 22 255 

(vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 6 (votos) para manter Estatuto atual e 1 256 

(uma) abstenção; art. 32º:  22 (vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) 257 

votos para a proposta da Revigore Life e 3 (três) para manter Estatuto atual; art. 41º:  22 258 

(vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para manter Estatuto 259 
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atual e  (dois) votos para a proposta da Revigore Life; art.42º 20 votos para a proposta da 260 

Diretoria, 3 (três) votos para a proposta da Revigore Life, 3 (três) votos para manter 261 

Estatuto atual e 2 (dois) votos para a proposta da Librecode; art. 43º: 22 (vinte e dois) 262 

votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life e 3 263 

(votos) para manter Estatuto atual; art.: 44º 21 (vinte e um) votos para a proposta da 264 

Diretoria, 5 (cinco) votos para a proposta da Revigore Life e 2 (dois) votos para manter o 265 

Estatuto atual; art 45º: 22 (vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos 266 

para a proposta da Revigore Life e 2 (dois) votos para manter o Estatuto atual; art. 46º 24 267 

votos para a proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos para manter Estatuto atual e 1 (uma) 268 

abstenção; art. 47º 20 (vinte) votos para a proposta da Diretoria, 5 (cinco) votos para a 269 

proposta da Revigore Life, 2 (dois) votos  para manter Estatuto atual e 1 (uma) abstenção; 270 

art. 48º:  22 (vinte e dois) votos para a proposta da Diretoria, 6 (seis) votos para a proposta 271 

da Revigore Life e 1 (um) voto para manter Estatuto atual; art. 49º: 24 (vinte e quatro) 272 

votos para a proposta da Diretoria, 4 (quatro) votos para a proposta da Revigore Life e 1 273 

(um) voto  para manter o estatuto atual; art. 50º:  24 (vinte e quatro) votos para a proposta 274 

da Diretoria, 5 (cinco) votos para a proposta da Revigore Life e 1 (um) voto para  manter 275 

Estatuto atual; art. 51º: 25 (vinte e cinco) votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos 276 

para a proposta da Revigore Life e 1 (um) voto para manter Estatuto atual; art. 52º: 24 277 

(vinte e quatro) votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos para a proposta da 278 

Revigore Life e 2 (dois) votos para manter Estatuto atual; art. 53º:  24 (vinte e quatro) 279 

votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos para a proposta da Revigore Life e 2 280 

(dois) votos para manter Estatuto atual; art. 54º: 23 (vinte e três) votos para a proposta da 281 

Diretoria, 4 (quatro) votos para manter Estatuto atual e 1 (uma)  abstenção; art. 55º:  24 282 

(vinte e quatro) votos para a proposta da Diretoria, 3 (três) votos para manter Estatuto 283 

atual e 2 abstenções. Foi autorizada a reordenação da numeração dos artigos 284 

considerando a inserção de novos textos e a exclusão de outros. Todas as propostas da 285 

diretoria foram aprovadas pela maioria necessária, e inseridas no texto integral do 286 

Estatuto, que se confirmado no segundo turno da AGE que será realizado em 17 de 287 

dezembro de 2021, será consolidado ao final da ata compondo documento único. Após a 288 

votação, como nada mais havia a ser tratado, foi encerrado este primeiro turno da 289 

Assembleia Geral Extraordinária. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, segundo 290 

turno de votação, realizado em 17 de dezembro de 2021.  Aos dezessete dias do mês 291 

de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, foram abertos os trabalhos do 292 
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segundo turno de votação da reforma estatutária da OCB-RJ, cuja a proposta da 293 

administração foi aprovada em primeiro turno no dia 17/11/2021. Reabrindo a 294 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada à Distância na modalidade Digital 295 

(AGE DIGITAL), exclusivamente através da plataforma “MICROSOFT TEAMS”, 296 

com votação pelo Sistema CURIA, cujo link para acesso foi 297 

assembleia.curia.coop, conforme instruções amplamente divulgadas no edital 298 

bem como no site www.rio.coop e e-mail marketing enviado às cooperativas 299 

adimplentes. Reuniram-se às dezesseis horas, em segunda convocação as 300 

Cooperativas filiadas a OCB/RJ – Sindicato e Organização das Cooperativas do 301 

Estado do Rio de Janeiro com CNPJ 42.422.899/0001-80 e Código Sindical 302 

000.000.04800-3 convocadas pelo Edital de Convocação da AGO, publicado na 303 

página 6 do Jornal Diário do Acionista, dos dias 06, 07 e 08 de novembro de 2021. 304 

Iniciando a Assembleia Geral Extraordinária às 16 horas em última convocação, 305 

com a presença de sessenta cooperativas, o Presidente Vinicius Mesquita deu 306 

boas-vindas aos presentes e solicitou a mim, Francisco Bezerra que  procedesse  307 

à releitura do leitura do edital de convocação, cujo teor foi transcrito na abertura 308 

desta ata por ocasião da votação do estatuto social em primeiro turno. O senhor 309 

Márcio Alexandre, procurador da cooperativa Revigore Life indagou sobre o 310 

número de cooperativas participantes desta AGE diferir do número de 311 

cooperativas que participaram do primeiro turno da AGE realizada no dia 312 

17/11/2021, questionou novamente sobre a realização desta AGE no último ano 313 

de mandato, já que, segundo sua opinião, a Constituição Federal veda isso, mas 314 

tal tema restou superado por voto dos presentes no primeiro turno; continuou com 315 

os questionamentos apontando que seria inaceitável que a votação seja realizada 316 

em bloco, que foi a proposta mencionada anteriormente pelo Conselheiro Fiscal 317 

Cláudio Henrique, sendo assim, como ato democrático o presidente Vinícius 318 

Mesquita informou que ambas alternativas seriam encaminhadas à votação: “em 319 

bloco” ou “artigo por artigo”, já que ele teve mais de 2 horas para expor suas 320 

opiniões no primeiro turno da AGE e agora seriam apenas a confirmação em 321 

segundo turno de votação, daquilo que já foi aprovado. A seguir, o senhor Marcos 322 

Dias questionou sobre a obrigatoriedade do presidente da OCB/RJ possuir nível 323 

http://www.rio.coop/
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superior de formação, bem como questionou também que está sendo veiculado 324 

um vídeo do presidente Vinícius Mesquita, onde é falado que o prazo para as 325 

cooperativas estarem adimplentes seria até novembro, para votarem nas próximas 326 

eleições, mas não estaria de acordo com o Estatuto Social vigente; o presidente 327 

esclareceu que o prazo citado no vídeo seria referente à entrada das Unimed’s no 328 

sistema e a formação de chapa contendo ao menos quatro ramos do 329 

cooperativismo; explicou ainda, que o vídeo que estaria sendo veiculado foi 330 

“montagem” de alguém e as devidas providências seriam tomadas junto ao setor 331 

jurídico. Seguindo, o senhor Marcos Dias sugeriu no chat que fossem retirados 332 

seis artigos, porém, só escreveu o que gostaria que fosse retirado sem citar os 333 

devidos artigos. Posteriormente, o senhor Hélio Ricardo propôs que fossem 334 

votados os itens “votação em bloco” ou “votação artigo por artigo”, seguido de 335 

votação para retirada ou não dos artigos citados pelo senhor Marcos Dias. 336 

Enquanto a pauta de votação foi aberta pelos técnicos de T.I., o presidente 337 

informou que a Missão Internacional “Estratégia da Magia Disney” será realizada 338 

na primeira quinzena de junho de 2022 e posteriormente outra turma irá na 339 

primeira quinzena de novembro de 2022, e as cooperativas que estiverem 340 

adimplentes e queiram participar, deverão realizar suas inscrições no portal do 341 

Sistema OCB/RJ. Anunciou também que a inauguração da nova sede situada à 342 

Rua da Assembleia número 11 acontecerá dia 17 de fevereiro de 2022. A seguir, 343 

a votação foi aberta, com o tópico “Votação em bloco” ou “Votação artigo por 344 

artigo”, onde teve 46 (quarenta e seis) votos para “Votação em bloco” e 9 (nove) 345 

votos para “Votação artigo por artigo”; seguiu-se para o último item de votação, 346 

cujo tópico foi “Manter os artigos propostos pela diretoria” ou “Retirar os seis 347 

artigos propostos pelo senhor Marcos Dias”, onde tiveram 47 (quarenta e sete) 348 

votos para manter os artigos propostos pela Diretoria da OCB/RJ e 9 (nove) votos 349 

para retirar os seis artigos propostos pelo senhor Marcos Dias. Dando 350 

continuidade, com a palavra o advogado representante da OCB/RJ, senhor 351 

Ronaldo Gaudio esclareceu a indagação do senhor Márcio Alexandre cujo citou 352 

que o ato da realização de Assembleia Geral Extraordinária em último ano de 353 

mandato seria contra ao artigo 16º da Constituição Federal, e de acordo com o Dr. 354 
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Gaudio o artigo 16º da Constituição Federal se refere às eleições de órgãos 355 

públicos, eleições gerais do país e não eleição de instituição privada, como é o 356 

caso da OCB/RJ. A seguir, o Controller Jorge Lobo apresentou o Plano de 357 

Trabalho da OCB/RJ para 2022, conforme solicitação do senhor Márcio Alexandre, 358 

representante da cooperativa Revigore  Life na Assembleia Geral Extraordinária 359 

realizada em 17 de novembro de 2021; na apresentação constava a retomada de 360 

parceria com a Câmara de Mediação; a implementação de um Sistema de Gestão 361 

administrativa, financeira e operacional da atividade desenvolvida em cada ramo; 362 

continuidade do programa OCB/RJ Presente e também foi informado que o 363 

atendimento presencial na OCB/RJ em 2022 será realizado na sede nova, situada 364 

à Rua da Assembleia número 11 – Centro/RJ. O presidente informou que foram 365 

realizadas reuniões entre OCB/RJ juntamente com a OCB Nacional e o 366 

SINECOOP (Sindicato dos Empregados dm Cooperativas do Estado do Rio de 367 

Janeiro) para que possam ocorrer negociações de Convenção Coletiva, e para 368 

isso estão se unindo para reestruturar o SINECOOP, para que posteriormente este 369 

órgão possa representar os cooperados fluminenses. Como nada mais havia a ser 370 

tratado, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente 371 

Ata que engloba as deliberações da AGO de 17/11/2021 e o ocorrido no primeiro 372 

e segundo turnos de votação de reforma estatutária realizados nos dias 373 

17/11/2021 e 17/12/2021 respectivamente e convocados pelo mesmo edital. 374 

Restou deliberado que o Estatuto Social será consolidado, seus artigos 375 

reordenados e anexado a presente ATA que segue, após a transcrição do Estatuto 376 

Social, aprovada e assinada pelo Presidente e pelo Secretário da mesma. 377 

 

 

 

Vinicius de Oliveira Mesquita               Francisco Carlos Bezerra da Silva 

           Presidente                  Secretário  


