
Ata da Assembleia Geral Ordinária do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS 1 

COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB-PB, CNPJ 2 

08.299.638/0001-87, Registro no MTE, portaria 343/00, processo nº 3 

46000.000103/00, reeleito no dia 16 de abril de 2019, realizada no dia 18 4 

de maio de 2020. 5 

 6 

No dia dezoito de maio do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, sob a 7 

Presidência do Dr. André Pacelli Bezerra Viana, realizou-se  a Assembleia Geral 8 

Ordinária do SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO 9 

ESTADO DA PARAÍBA – OCB/PB, em segunda e última convocação, por meio 10 

virtual, considerando as diversas medidas de prevenção da pandemia do 11 

Coronavírus – COVID-19, adotadas pelo Brasil, em especial o isolamento social e 12 

em atenção as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e do 13 

Governo Estadual. A Assembleia foi comunicada às cooperativas 14 

registradas/filiadas através de circulares e publicação de Edital de Convocação no 15 

Jornal A União, Edição de 07 de maio, Caderno de Publicidade, página 20. Estiveram 16 

presentes na videoconferência 25 (vinte e cinco) cooperativas registradas/filiadas e 17 

adimplentes, esclarecido que nesta data é de 57 (cinquenta e sete) o número de 18 

cooperativas registradas/filiadas em condições de votar. O Presidente faz a abertura 19 

dos trabalhos e passa a palavra ao Senhor Pedro José D’Albuquerque Almeida para a 20 

leitura do Edital de Convocação que transcrevemos a seguir: ”SINDICATO E 21 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DA PARAÍBA – OCB-PB -22 

CNPJ Nº 08.299.638/0001-87 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA 23 

GERAL ORDINÁRIA – VIRTUAL.  O Presidente do Sindicato e Organização das 24 

Cooperativas do Estado da Paraíba - OCB/PB, no uso de suas atribuições estatutárias 25 

e conforme deliberação do Conselho Diretor, em reunião no dia 29 de abril de 2020, 26 

convoca os Presidentes das cooperativas registradas/filiadas, a participar da 27 

Assembleia Geral Ordinária a realizar-se virtualmente, através  da plataforma 28 

eletrônica https://meet.google.com, às 14h00 (quatorze) horas do dia 18 maio de 29 

2020, em  1ª convocação,  com a presença de metade mais uma das filiadas, ou às 30 

15h00 (quinze) horas,  em segunda e última convocação,  com a presença mínima 31 

de 10 (dez) filiadas, tendo por objetivo apreciar  e deliberar sobre  a seguinte 32 

https://meet.google.com/


ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas  do exercício de 2019, compreendendo: a) 33 

Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração do Resultado do 34 

Exercício; d) Parecer do Conselho Fiscal; 2) Plano de Trabalho para 2020; 3) 35 

Deliberar sobre a Tabela da Contribuição Confederativa 2020; 4. Contribuição Social 36 

de Manutenção da OCB/PB (máximo e mínimo) correspondente ao período de abril 37 

de 2020 a março de 2021; 5. Informes. Para efeito de quorum de instalação, o 38 

número de cooperativas com direito a voto, nesta data, é de 57 (cinquenta e sete)  39 

Cooperativas Filiadas e Regulares. João Pessoa,  07 de maio  de 2020. ANDRÉ 40 

PACELLI BEZERRA VIANA- Presidente. O Presidente Dr. André Pacelli Bezerra Viana, 41 

comunicou a participação  do  Superintendente Dr. Renato Nobile da OCB Nacional 42 

naquele momento, deu boas vindas e agradeceu a todos presentes na 43 

videoconferência da AGO, bem como o Senhor Pedro José D’Albuquerque Almeida, 44 

Superintendente do Sistema OCB/PB, Dr. João Bezerra Neto – Assessor Jurídico da 45 

OCB/PB, e os demais colaboradores do Sistema OCB/SESCOOP/PB. Comunicou que a 46 

Assembleia estava sendo transmitida ao vivo no link do youtube do Sistema OCB-PB 47 

https://www.youtube.com/watch?v=2oVDbg3E3vg&t=170s . Dando inicio aos trabalhos o 48 

Senhor Presidente convidou para secretariar e redigir a presente Ata, o 49 

Superintendente da OCB/PB, Pedro José D’Albuquerque Almeida. O Presidente 50 

iniciou a apresentação do primeiro item da ORDEM DO DIA: 1) Prestação de Contas 51 

do Exercício de 2019. Realizada a apresentação pelo Senhor Presidente que fez um 52 

resumo onde foram abordadas as principais ações desenvolvidas junto ao Sistema 53 

OCB/PB no ano de 2019, entre elas: Visita no mês de fevereiro da Ministra da 54 

Agricultura Tereza Cristina, onde aproveitou a oportunidade e entregou um 55 

documento com propostas para o fortalecimento do cooperativismo; Lançamento do 56 

Programa Paraíba Rural Sustentável; Palestra do Ex  Ministro Gustavo Krause,  “Brasil 57 

– Desafios e Perspectivas”, realizada no Auditório OCB/PB; Eleição do quadriênio da 58 

OCB/PB; Lançamento da FRENCOOP Estadual, tendo como Presidente o Deputado 59 

Lindolfo Pires; Participação da Comitiva da Paraíba no 14 CBC – Congresso Brasileiro 60 

de Cooperativismo, realizado em Brasília – DF; Dia de Cooperar - Dia C do 61 

Cooperativismo, juntamente com o  Dia  Internacional do Cooperativismo, realizado 62 

em João Pessoa PB,  com a participação  das cooperativas e órgãos governamentais 63 

https://www.youtube.com/watch?v=2oVDbg3E3vg&t=170s


com várias ações oferecidas a população visitante; Visita do Secretário da Agricultura 64 

Familiar do Ministério da Agricultura, Fernando Schawanke; Aquisição do terreno 65 

para estacionamento, entre outras. O Presidente aproveitando da oportunidade para 66 

comunicar que a Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas Ana Margarida 67 

Formiga se encontra de férias, e que iria apresentar as ações da área finalista do 68 

SESCOO/PB, fazendo referencia as áreas: Promoção Profissional durante o ano de 69 

2019, realizou 150 ações entre cursos e palestras; Promoção Social realizou 94 70 

ações, entre elas eventos como o dia C já comentando e a Área de Monitoramento 71 

com  visitas técnicas as cooperativas  num total de 93 ações durante o ano. O 72 

Presidente falou também das viagens dos representantes dos ramos para 73 

participarem de reuniões e fóruns em outros estados, WORKSHOP SOLUÇÕES, 74 

EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS DE REFERENCIA NO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO, 75 

para as cooperativas de Crédito realizado em outubro pela DGRV/OCB, com apoio 76 

logístico da OCB/PB. O Presidente também apresentou a evolução do Sistema 77 

Cooperativista Paraibano, Ranking da Contribuição Cooperativista. Em seguida, o 78 

Presidente comunicou a ausência da Contadora Janaina Rodrigues de Lima, que por 79 

motivos pessoais não poderia está presente e, em substituição convidou o sócio e 80 

Contador José Antonio de Albuquerque Lima, para apresentar os demais itens: b) 81 

Balanço Patrimonial; c) Demonstração das sobras ou perdas; d) Parecer do Conselho 82 

Fiscal. Após a apresentação dos itens acima pelo contador, como o Balanço 83 

Patrimonial e suas peças contábeis, falou que o referido Balanço é o retrato do nosso 84 

patrimônio, explicando detalhadamente, item por item e esclarecendo todas as 85 

perguntas formuladas. O Presidente passou nesse instante a condução da 86 

Assembleia ao Dr. João Bezerra Junior, Presidente da SICREDI EVOLUÇÃO que teceu 87 

elogios a gestão, sobretudo a transparência e capacidade de agregar o conjunto das 88 

cooperativas. O Dr. João Bezerra Junior solicitou a Drª Sandra Maria Rodrigues 89 

Tavares, dirigente da UNIODONTO e Presidente do Conselho Fiscal da OCB/PB, que 90 

procedesse a Leitura do Parecer do Conselho Fiscal que  transcrevemos a seguir: 91 

“PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os membros do Conselho Fiscal do Sindicato 92 

e Organização das Cooperativas do Estado da Paraíba – OCB/PB, abaixo assinados, 93 

no uso de suas atribuições legais contida no art. 29 do Estatuto Social, realizaram em 94 



reuniões periódicas bimestrais, exames nos balancetes e documentos contábeis, bem 95 

como, nas Demonstrações Contábeis, compreendendo Balanço Patrimonial relativos 96 

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Atestam que as contas 97 

refletem a situação econômica, financeira e patrimonial do exercício findo, em todos 98 

os aspectos relevantes. Razão pela qual, recomendam que as filiadas, por seus 99 

representantes legais, em Assembleia Geral Ordinária aprovem a prestação de contas 100 

do Conselho Diretor do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da 101 

Paraíba – OCB/PB do exercício 2019, sem restrição. João Pessoa, 12 de fevereiro de 102 

2020. Sandra Maria Rodrigues Tavares – Presidente, Gláucia Nunes Costa – 103 

Secretária - Francisco Carlos Firmino de Sousa – Membro. Em seguida, o Presidente 104 

da mesa Dr. João Bezerra Junior, colocou em votação a prestação das contas do 105 

exercício, bem como para que na ocorrência de dúvidas estava à disposição, e assim 106 

o submeteu a votação as contas que foram aprovadas por unanimidade de votos dos 107 

presentes. 3. Tabela da Contribuição Confederativa, o Superintendente da OCB 108 

Nacional Renato Nobile, fez uma explanação do atual momento do Cooperativismo 109 

Brasileiro em decorrência da pandemia, falou sobre a AGO da OCB que será realizada 110 

de forma virtual, no próximo dia 20 de maio de 2020, inclusive falou da eleição para 111 

Diretoria da OCB, onde fez menção da participação do Dr. André Pacelli Bezerra 112 

Viana, como membro titular representando a Região Nordeste. Fez um relato do 113 

trabalho realizado pela OCB de representação institucional frente aos Ministérios e 114 

Órgãos Públicos. Falou de muitas das ações que estão sendo conduzidas neste ano, 115 

são proposta que foram discutidas e aprovadas no CBC – Congresso Brasileiro de 116 

Cooperativismo realizado no ultimo ano. Manifestou preocupação quanto ao corte de 117 

recursos do Sistema S, mas que medidas de contenção de despesas estão sendo 118 

feitas. Teceu elogios a condução do Sistema OCB na Paraíba, atuando em todos os 119 

ramos do Cooperativismo, a eleição do Presidente André Pacelli Bezerra Viana para 120 

Presidência da FECOOP/NE. Por fim, fez uma explanação da Contribuição 121 

Confederativa e que a mesma faz parte do fortalecimento do Sistema Sindical e é de 122 

suma importância para as cooperativas e seus colaboradores como forma de 123 

defender os interesses dessa categoria e que a cobrança da referida contribuição 124 

está amparada em normativos legais e aprovação em AGO da OCB e da CNCOOP. A 125 



cobrança será até o dia 30 de junho de 2020, daí por diante será considerada 126 

inadimplente ao Sistema. Pediu que todos observassem a tabela  conforme  127 

transcrita:  128 

 129 
TABELA DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - ANO 2020 130 
 131 

Li Linha    Classe de capital social (R$)  Alíquotas  
Parcela a 
adicionar                

         Contribuição    

 1  de R$ 0,01 a R$ 12.398,25  Mínima  R$99,19 

 
2 

 
de R$ 12.398,26 a R$ 24.796,50 0,8 

  -  
      

 3  de R$ 24.796,51 a R$ 247.965,00 0,2   R$148,78 

 4  de R$ 247.965,01 a R$ 24.796.500,00 0,1   R$396,74 

 5  de R$ 24.796.500,01 a R$ 132.248.000,00 0,02   R$20.233,94 

         Contribuição    

 6  de R$ 132.248.000,01 a "em diante"  Máxima  R$46.683,54 

 132 

Ao termino da exposição do Renato Nobile, vários dirigentes se manifestaram via 133 

chat e também com intervenção oral aprovando por unanimidade a Contribuição 134 

Confederativa. O item 4 da Pauta trata sobre: Alteração do Valor da Contribuição de 135 

Manutenção (máximo e mínimo); informou aos presentes que a Contribuição de 136 

Manutenção tem previsão estatutária da OCB Paraíba e tem como objetivo manter as 137 

despesas da sede e seu funcionamento e que os valores são reajustados anualmente 138 

nas Assembleias e que atualmente a contribuição mínima é R$50,00 e a máxima 139 

R$900,00. Diante da crise econômica que vem passando o País, sugere a AGO 140 

permanecer os mesmos valores. Todos os aprovaram por unanimidade, 141 

manifestando via chat e através de intervenção oral. O último item da pauta. 5. 142 

Informes. O Presidente informou a evolução do Sistema Cooperativista Paraibano ao 143 

longo do ano de 2019 e que culminou com a eleição para um novo mandato da AGO, 144 

realizado em abril de 2019. Informou que estava concluindo o estacionamento anexo 145 

a sede, feito com piso intertravado, iluminação de LED, portão eletrônico e logo que 146 

possa ser retomada as reuniões  e eventos presenciais, os dirigentes terão mais 147 

conforto e segurança. Foi apresentada a formação da atual estrutura de governança 148 

do Sistema e do sucesso desta dinâmica onde todas as regiões possuem 149 

representantes. Abordou ainda as premissas de atuação do Sistema e do sucesso 150 

desta dinâmica onde todas as regiões possuem representantes. Abordou ainda as 151 

premissas de atuação do Sistema e, as atuações sistêmicas, enfatizando a 152 



importância da Agenda Legislativa como instrumento de interlocução com os entes 153 

legislativos; das formas de comunicação que estão sendo adotadas; e dos resultados 154 

alcançados pelo Sistema; entre outras informações do SISTEMA OCB. Convidou a 155 

todos para acessarem o site do Sistema OCB www.ocb.org.br, do Sistema OCB 156 

Paraíba www.paraibacooperativo.coop.br que tem todas as informações das ações 157 

com relação a mitigar os efeitos da pandemia, como também os documentos  158 

relacionados a Assembleia Geral Ordinária estão a disposição para consulta no 159 

endereço https://www.paraibacooperativo.coop.br/ago-2020-ocb-pb. Nada mais 160 

havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença e participação de todos, deu a 161 

Assembleia por encerrada, solicitando aos participantes a designação da Comissão de 162 

cinco membros para assinatura da Ata, tendo sido designados os Senhores: 163 

Demóstenes Paredes Cunha Lima (UNIMED Federação Paraíba), José Calixto da Silva 164 

Filho (COOPECIR), João Bezerra Junior (SICREDI EVOLUÇÃO), Luciano Alves Melo 165 

(COOPCURSOS), o Assessor Jurídico João Bezerra Neto e eu, Pedro José 166 

D’Albuquerque Almeida, lavrei a presente ata que, lida e julgada conforme, vai por 167 

mim assinada, por Dr. André Pacelli Bezerra Viana e pelos Membros da Comissão de 168 

Representação da Assembleia. João Pessoa, 18 de maio de 2020.  169 

 170 

   Pedro José D’Albuquerque Almeida                         ___________________________ 171 

 172 

   André Pacelli Bezerra Viana                                    ___________________________ 173 

 174 

   Demóstenes Paredes Cunha Lima                            ___________________________ 175 

 176 

   João Bezerra Junior                             ___________________________ 177 

 178 

   José Calixto da Silva Filho                                     ___________________________ 179 

 180 

   Luciano Alves Melo           ___________________________ 181 

 182 

   João Bezerra Neto                 ________________________ 183 

http://www.ocb.org.br/
http://www.paraibacooperativo.coop.br/
https://www.paraibacooperativo.coop.br/ago-2020-ocb-pb

