
p Conselho Fiscal recebe relatórios e
informações solicitadas

p Suspensa “feirinha” dos sábados

p Contagem de estoque foi rápida utilizando
nova tecnologia e 8 pessoas

29/9 - Conselho Fiscal

Presentes: Simone Gabrieli, Danilo
Paiva,  João Hector e José Azevedo.

Pendências Unidade Finan-
ceira: Foram entregues os rela-
tórios e informações pendentes
solicitados à unidade financeira.

Atuação do Conselho Fiscal:
todos colocaram sua opinião
sobre situação da Cooperativa.
João Hector e Simone colocam
ter outros compromissos que
os impedem de maior
dedicação.

Proposta Pró-labore aprova-
da em janeiro/01: Na reunião
dos associados operacionais do
dia 22/09/01 foi aprovado que
o pró-labore não passe dos 17%
da Receita bruta para que o 1%
a menos seja usado para ressar-
cir a cooperativa no que foi gas-
to em pró-labore além dos 18%
de janeiro/01 a junho/01. O
Conselho Fiscal ficou de enca-
minhar ao Conselho de Admi-
nistração, conforme decisão na
reunião dos operacionais, que
seja verificada a possibilidade de
responsabilizar os responsáveis
pela apresentação da proposta
apresentada, a qual garantiram
que não passaria dos 18% da re-
ceita, mas passou e não tiveram
o cuidado de verificar mês a
mês, causando prejuízo para a
Cooperativa. Também verificar
a possibilidade de responsabili-
zá-los no sentido de ressarcir a
cooperativa em relação ao que

receberam a mais no seu
pró-labore.

Próxima reunião: ficou agen-
dada para o dia 06/10/01 às 10
horas na sede.

2/10 - Coordenadores,
Titulares e Encarrega-
dos

Presentes: Marice Padilha (Coorde-
nadora Geral); Nivânia Juvêncio
(Financeiro); Idene Kunst (Coorde-
nadora da Relações com Mercado);
Rogério Teixeira (Administrativa);
Uilquer da Rosa (Lancheria); Glaci
(Coordenadora Ecotecnologias);
Magda Rodrigues (Encarregada
Estoque); Francisco Junior (Encar-
regado Padaria/confeitaria); Silvana
Machado (Encarregada da Cozi-
nha). Convidados: João Carlos e Ge-
rusa (estagiária da área de
alimentação);

Informática - João Carlos faz
relato de suas atividades aos
presentes e de diversas avalia-
ções realizadas no sistema em
operação. Faz sugestões quanto
à operação do sistema.

Relato da “Feirinha” de Sá-
bado - 29/10/01 - O movi-
mento foi fraco, o tempo estava
nublado com ameaça de chuva,
a receita foi baixa. Suspensa a
realização desta feira e dado 15
dias para reformular a estrutura
em geral. Os presentes
aprovam.

Relato do Domingo
30/09/01 - coordenador Rogé-
rio coloca que devido a chuva
torrencial, o movimento foi

muito baixo. Foram servidos 40
almoços, e a receita foi em tor-
no de R$ 1.000,00. A loja fe-
chou às 16 horas e vários associ-
ados operacionais foram dis-
pensados. Uilquer fala da perda
na produção dos alimentos;
Marice sugere um almoço em
homenagem aos associados e
clientes que mesmo com chuva
sempre estão almoçando na Co-
olméia, com certa fidelidade.
Os presentes aprovam.

Relato da “Feira” da 2a feira -
Uilquer coloca que mesmo com
chuva, pouca divulgação, a ven-
da foi boa. Há boas perspectivas
para o aumento das vendas, po-
is a procura é boa. A receita foi
de R$ 358,00. Trabalharam na
feira: Uilquer, Juliana e no apoio
o Valker. Uilquer da dificuldade
em fechar às 16 horas. Sugere
que o grupo pense em estender
o horário para 18 horas. Esta
sugestão será analisada e discu-
tida na próxima reunião. Marice
coloca que esteve conversando
com os associados, João Batista
e Ilza Girardi, ambos do núcleo
de comunicação, sobre a divul-
gação desta feira, almoço, e ou-
tros. Algumas ações deverão ser
tomadas.

Contagem do Estoque em
1o/10/01 - Idene coloca que
foi uma contagem rápida, pois
contou com auxílio da máquina
que faz a contagem automática,
com o programa: inventário do
estoque e com a agilidade das
pessoas (Luciane, Marice, Ale-
xandre, Aline, Idene, Tirzah,
Magda e João Carlos);

Cursos culinária, pães, doces
e salgados - Marice fala que es-
ta semana deverá fazer a agenda
para o mês de novembro/01,
junto com o Adir, Silvana, Juni-
or e Daniel. Coloca que as por-
centagens para pagamento das
despesas e dos ministrantes está
da seguinte forma: 50% para
Cooperativa, 30% para Adir e
20% para os demais associados
operacionais, que estão inician-
do nesta atividade. Glaci sugere
para o próximo mês que seja
oferecido um curso do alimento
- suco verde e brotos -;

Feiras - Utilizar o mesmo crité-
rio de “lay-out” para disposição
dos produtos, tanto na feira de
Domingo como para a 2a feira;

Pró-labore de Setembro/01 -
Nivânia fala da receita do mês
de Setembro/01, que foi baixa.
Coloca que foi repassado alguns
valores de meses anteriores que
não foram lançados o que me-
lhorou um pouco este quadro.
Rogério fala dos percentuais pa-
ra a folha de Setembro. Marice
fala sobre a reunião os operaci-
onais com o Conselho Fiscal,
onde foi discutido o percentual
de 17%, como compromisso da
categoria em retornar o que foi
utilizado indevidamente nos
meses de Janeiro à Maio/01.
Glaci sugere, que este assunto
seja conversado primeiro no
Conselho de Administração e
depois encaminhado para a ca-
tegoria. Sugere que o almoço
seja calculado efetivamente e
lançado nas deduções da anteci-
pação de sobras. Os titulares
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deverão buscar em cada unida-
de estas informações para
transmitir a unidade
administrativa.

Custos com descartáveis e
material de limpeza - Marice
faz a leitura do mapa, desde ja-
neiro/01, com estes custos. Os
presentes debatem amplamente
este item. Idene deverá passar
para SG as informações com o
material gasto diariamente, para
exposição nos murais. Marice
reforça que estes gastos deverão
ser diminuídos. Uilquer sugere
que cada unidade faça o pedido
de compras, com uma via para
estoque e outra para unidade
compras, com reduções nos pe-
didos (quantidades).

Visa Electron - Deverá ser im-
plantado este serviço na loja,
com os custos/taxas embutidos
nos preços dos produtos. Idene
providenciará este item.

Leitura das reclamações e
sugestões - Marice faz a leitura
dos volantes. Os presentes de-
batem a questão da qualidade
dos produtos oferecidos na lan-
cheria e buffet, bem como o

atendimento. Gerusa fala da
mudança de hábito, do trabalho
em equipe para reverter alguns
itens à médio e longo prazo e da
consciência sobre a proposta da
Cooperativa. Coloca que falta
divulgação deste princípios no
próprio ambiente do restauran-
te. Glaci elogia o trabalho da
Gerusa na área de alimentação,
pois está organizando várias ta-
refas e auxiliando o Adir na sua
função macro.

3/10 - Comitê de Educa-
ção e Comunicação

Presentes: Marice Padilha, Liese
Serpa e João Batista S. Aguiar

Principais encaminhamen-
tos: estudo para imediatas to-
madas de atitudes a fim de dimi-
nuir os gastos e otimização de
espaços físicos; acompanha-
mento técnico urgente para
alternativas.

4/10 - Coordenadores,
Titulares e Encarrega-
dos - Extraordinária

Presentes: Marice Padilha (Coorde-
nadora Geral); Nivânia Juvêncio
(Financeiro); Idene Kunst (Coorde-
nadora da Relações com Mercado);
Rogério Teixeira (Administrativa);
Uilquer da Rosa (Lancheria); Glaci
(Coordenadora Ecotecnologias);
Magda Rodrigues (Encarregada
Estoque);

Ecotecnologias - Glaci faz a
apresentação da área, detalhan-
do alguns pontos referentes à:
a) pró-labore dos associados
operacionais suas funções; b)
combinações e divisões de tare-
fas; c) NTA - instância política
d) solicitação de trabalhos
eventuais dos engenheiros
agrônomos associados e parce-
iros; e) demanda de trabalho no
RS; f) palestra, cursos e assesso-
rias; g) visita de campo; h) rela-
tórios diversos; i) projeto “Exis-
tência” ; j) Rede de Geração de
Credibilidade; k) Fermentados e
Biofertilizantes; Os presentes
debatem sobre os itens acima
mencionados. Nivânia pede que
as solicitações de palestras/cur-
sos sejam enviados ao conheci-
mento da Secretaria Geral e/ou
reunião de titulares, os valores

com este tipo de atividade, re-
passados à Cooperativa, poden-
do ser discutido um “%” para o
palestrante, usando os mesmos
critérios dos cursos de culinária.
Glaci pede relatório das vendas
do Projeto “Existência”. Mari-
ce propõe que uma vez no mês
haja esta reunião extraordinária
para conhecermos as rotinas e
procedimentos de cada área,
com o objetivo de conhecer-
mos melhor a estrutura em
geral.

Controladoria - Nivânia colo-
ca ao grupo os valores que a
CTRL está devendo para o Fun-
do Feira. Propõe que sejam re-
passados os valores referentes
ao mês de setembro para abater
do valor e o restante seja nego-
ciado com as comissões das fei-
ras. Os presentes aprovam.
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