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Assembleia Geral Ordinária 

A	COOPERTRAN	DE	CASA	NOVA	

José Aparecido
Diretor Presidente Foram	 04	 longos	 meses	 de	 obras	 e	 trabalho	

pesado,	 com	 reformas	 e	 adequações	 nos	 três	
p a v i m e n t o s , 	 m a s 	 t o d o 	 e s f o r ç o 	 f o i	
recompensado,	e	em	26	de	março	inauguramos	
nossa	 casa,	 apresentando-a	 aos	 cooperados	
durante	nossa		Assembleia	Geral,		encantando		a	
todos	que	nos	visitaram	.	
Uni icando	todos	os	setores	e	anexos,	que	muito	
nos	 oneravam	 com	 alto	 custo	 de	 alugueis,	
distância	 e	 deslocamentos,	 hoje	 dispomos	 de	
novas	 salas,	 setores	 	 e	 espaços	 em	 um	 único	
local,	 tais	 como:	 central	 de	 viagens,	 sala	 de	
treinamentos	com	recursos	audiovisuais	novos	
e	 modernos,	 salão	 de	 auditório	 para	 assem-	
bleias,	 nova	 sala	 de	 tecnologia	 da	 informação:		
rede,	dados,	voz	e	imagens	.Vista da sede da Coopertran 

 Prezados Cooperados, 
É com imensa sa sfação que apresentamos à todos vocês a nossa nova sede. 
Nossa constante vontade de crescer, é o que nos mo va a trabalhar, cada vez mais e 
melhor,  dai surgem novas demandas e a necessidade de mudanças, para oferecer a cada 
dia aos nossos cooperados, clientes e funcionários, a melhor estrutura que atenda aos 
anseios e necessidade de todos. Por esta razão, após  20 anos sediada no mesmo local, a 
Coopertran  mudou-se, deixamos o centro da cidade de Congonhas e nos instalamos na 
Rua Topázio, 123, bairro Jardim Vila Andreza, em uma casa ampla, na qual transformamos 
na nova sede da COOPERTRAN. 

Diretores, Assessores e Funcionários, 
nossa equipe de profissionais a disposição 
para melhor atender nossos clientes, 
amigos, fornecedores e  cooperados.   

FAMÍLIA	COOPERTRAN



REESTRUTURAÇÃO	FÍSICA,	ADMINISTRATIVA	E	OPERACIONAL

Jésus Irineu
Diretor Administra vo

Nosso principal obje vo com a mudança de sede foi alcançado ao reduzirmos nosso custo mensal 
com locações, ao mesmo tempo em que pudemos oferecer aos nossos cooperados e clientes uma 
estrutura completa de atendimento nos setores administra vo, comercial,  financeiro, central de 
viagens,  informá ca, jurídico, operacional, secretaria, RH, seguros, segurança do trabalho, social e 
telefonia. 

José Efigênio
Diretor Social

 A diretoria social está sempre de portas abertas, é um prazer receber a todos, seja para um café, 
uma reunião ou treinamento, estamos à disposição. 
Nosso obje vo é estar a cada dia mais próximo aos cooperados, conhecer seus anseios e 
demandas, e promover o bem estar profissional, social, saúde e lazer, sendo um elo de integração 
entre os cooperados e a administração da coopera va.  

Fábio Lúcio 
Diretor Operacional

Em nossas confortáveis instalações recebemos nossos cooperados para reuniões, onde 
conhecemos suas demandas e buscamos soluções operacionais e logís cas para  oferecer o 
melhor atendimento aos nossos clientes e parceiros. 
 A diretoria operacional muito se orgulha de fazer parte da base que sustenta nossa sociedade, 
atuando para que a prestação de serviços preze sempre pela qualidade e segurança.

AS	MUDANÇAS	VÃO	ALÉM	DA	ESTRUTURA
 Os inves mentos não se restringem as obras realizadas,  
toda uma nova estrutura de comunicação foi implementada  
com novas redes:  de telefonia, computadores, vídeo, novos 
hardwares, possibilitando assim que o trabalho seja 
desempenhado plenamente em todos os locais e setores, 
com a velocidade e a trafegabilidade de dados  necessárias.  
Nosso website também foi reestruturado, oferendo além de 
um novo layout, novas funcionalidades e interações com os 
cooperados e visitantes. Acesse: www.coopertran.coop.br

Os inves mentos realizados para adequação de nossa matriz compreendendo a reforma 
estrutural, acabamento, instalação das redes de comunicação e aquisição de mobiliário 
movimentaram recursos na ordem de R$ 260.000,00 que serão custeados com os recursos do 
Fundo criado para este fim, onde suas receitas terão origem na economia gerada com a redução 
dos alugueis, e os recursos des nados pelos cooperados em Assembleia. 
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NOSSO	AUDITÓRIO	É	UM	ESPETÁCULO	À	PARTE.	
Com capacidade para receber confortavelmente até 150 cooperados, nosso espaço que 
marcou nossa inauguração pela beleza, está pronto para receber nossas assembleias e 
outros eventos, as instalações contam com tela de projeção, data-show, rede,  internet, dois 
amplos sanitários e uma cozinha industrial completa, para que nossos cooperados possam 
ser recepcionados como merecem, e ainda desfrutar de um espaço de lazer.

Waner Luis 
Diretor Financeiro



ASSEMBLEIAS	ORDINÁRIAS		SECCIONADAS	-	BRASÍLIA	-	DF	/	CONGONHAS	-	MG	/	PORTO	ALEGRE-	RS

Atendendo a convocação do Sr. José Aparecido Ferreira, diretor presidente da Coopera va de Transporte 
Rodoviário – COOPERTRAN LTDA., conforme publicado no jornal HOJE EM DIA em Minas Gerais no dia 06 de 
fevereiro de 2016, divulgado em Bole m Informa vo, afixado nos escritórios de apoio e entregue pessoalmente a 
cada cooperado, reuniram-se em Assembleias  Ordinárias Seccionadas nas cidades de Porto Alegre-RS em 27 de 
fevereiro,  Brasília – DF em 12 de março de 2016 , elegendo-se 01 delegado e na cidade de Congonhas em 26 de 
março de 2016, elegendo-se 01 delegado, e em Assembleia Geral Ordinária em 26 de março de 2016, onde foram 
apreciados e definidos as pautas conforme Edital rela vos as alíneas ‘A’, ‘B’ e ‘C’: A)  Apresentação do Relatório de 
Gestão do Conselho de Administração do exercício 2015, e projeto de trabalho para o exercício 2016; B) Prestação 
de Contas do exercício 2015 e des nação das sobras ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições  para cobertura das despesas e des nação dos resultados ob dos; C) Eleição dos componentes do 
Conselho Fiscal para o exercício 2016, e a prestação de contas dos Fundos Social e Judicial  apresentadas pelos  Srs. 
José Efigênio, diretor social e Fernando Lucindo, assessor jurídico. 

PORTO  ALEGRE - RS em  27/02/16 CONGONHAS  - MG em  26/03/16BRASÍLIA  - DF em   12/03/16

REUNIDOS	EM	ASSEMBLEIA	OS	COOPERADOS	ANALISAM	E	APROVAM	AS	CONTAS	DE	2015.
A Assembleia Seccionada realizada em 27 de fevereiro de 2016 em sala do Centro de Convenções do Hi er Hotel 
em Porto Alegre, as 09:00 horas reuniu em terceira chamada 68 cooperados que prestam serviço nas cidades de   
Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Santo Angelo, o Sr. José 
Aparecido, diretor presidente, juntamente com os diretores Administra vo e Social, auxiliados pelo contabilista 
Ricardo apresentaram aos presentes o Relatório de Gestão do Conselho de Administração do exercício 2015 e 
projeto de trabalho para o exercício 2016, Prestação de Contas do exercício de 2015 e des nação das sobras ou 
rateio das perdas devido a insuficiência das contribuições para cobertura das despesas, onde à unanimidade 
aprovou a reversão das sobras para amor zação das despesas de adaptação e reforma da nova sede da 
Coopertran. Em seguida apresentam os Fundo Social e o Fundo de Ações Judiciais apresentando suas ações e a 
prestação de contas. Não houve votação para a  alínea ‘C’ do Edital de Convocação: Eleição do Conselho Fiscal 
para o exercício 2016, devido aos cooperados terem aderido e se associado após a divulgação do Edital de 
Convocação, por esta razão não houve votação para eleição do Conselho Fiscal e também não se elegeu delagado 
da Assembleia Seccionada. 
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										Eleições	do	Conselho	Fiscal	mandato	2016
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RESULTADOS	APURADOS:

Conheça nosso novo site: www.coopertran.coop.br
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Diretoria	Social	

Elaboração	e	Diagramação:	Fabrı́cio	Félix


