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NOTA DO PRESIDENTE DA CERCI 

 

O PRESIDENTE da CERCI – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS ITABORAÍ 

LTDA, HELON ALVES MARINS e o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, ambos no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Artigo 36 e 37 do Estatuto Social;  

 

CONSIDERANDO o reconhecimento da condição de Pandemia de Coronavírus pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS); 

 

CONSIDERANDO que a classificação do Coronavírus como pandemia, significa risco potencial de 

propagação da doença infeciosa atingir a população de forma simultânea; 

 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da realização de AGO da cooperativa, no primeiro trimestre do ano, 

conforme regime geral da Lei nº 5.764/1971; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n°188 do Ministério da Saúde, publicada em 03.02.2020; 

 

CONSIDERANDO a publicação pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, do Decreto Estadual n° 

46.973/2020 de 16.03.2020, determinando a suspensão de atividades com a presença de público, ainda 

que previamente autorizadas, pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

 

CONSIDERANDO, o comunicado emitido pela Organização das Cooperativas Brasileiras, e da OCB/RJ, 

ambos no mesmo sentido de recomendar a suspensão dos eventos com aglomeração de pessoas, em 

especial as Assembleias Gerais das Cooperativas; 

 

CONSIDERANDO ainda a preocupação desta administração com o bem estar de seus Cooperados e 

familiares, de forma prévia,  

 

RESOLVEM 

1.  Suspender a realização da Assembleia Geral Ordinária, marcada para o dia 28.03.2020, 

que seria realizada em sua sede social; 

 

2.  Tendo em vista a não realização acima determinada, e considerando a excepcionalidade 

do ocorrido, com base nas determinações dos poderes públicos, todos os assuntos que seriam tratados 

na Assembleia Ordinária, serão tratados em Assembleia Extraordinária específica, que será convocada, 

na forma do Estatuto Social. 
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3.  Em respeito aos inscritos para participar o pleito eleitoral, e considerando ainda a 

excepcionalidade da situação, não haverá abertura de novo prazo para inscrições de chapas, devendo o 

pleito ser realizado com as chapas já inscritas. 

 

4.  O Conselho de Administração está acompanhando atentamente a evolução da 

pandemia, podendo editar nova nota em caso de necessidade, valendo aqui reprisar o caráter 

excepcional que tal situação gera. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

O Presidente da CERCI- Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras e Itaboraí Ltda, inscrita no CNPJ 

sob o nº 27.707.397/0001-02, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 22 inciso I do Estatuto 

Social, considerando ainda a situação de pandemia declarada pela OMS em virtude do coronavírus, em 

respeito ao Decreto nº46.973/2020 de 16.03.2020, publicado pelo Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, fatos que impossibilitaram a realização da AGO no primeiro trimestre do ano, e a necessidade do 

cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei nº 5.764/71, convoca os Senhores (as) Cooperados(as), que 

nesta data somam-se 15598, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser retomada no dia  23 de maio de 2020, em sua sede, na Rua Osvaldir Vicente 

Siqueira, s/nº, Papucaia - Cachoeiras de Macacu-RJ; em 1ª (primeira) convocação às 06:00hs, com 

presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em 2ª (segunda) convocação às 07:00hs, com presença 

da metade e mais 1 (um) cooperados; em 3ª (terceira) e última convocação às 08:00hs, com presença 

mínima de 10 (dez) cooperados, de acordo com Artigo 23 inciso III do Estatuto Social, afim de deliberarem 

sobre a seguinte Ordem do Dia: 

I) Prestação de contas da Administração- Exercício 2019, compreendendo: Relatório da Gestão, 

Balanço Geral, Demonstrativos de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 

II)   Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 

III)  Eleição do Conselho Fiscal para o próximo exercício; 

IV) Eleição de 01 (um) membro vogal para suprir a vacância do Conselho de Administração;  

V)   Assuntos Gerais;  

 
 

Cachoeiras de Macacu – RJ, 20 de março de 2020. 

 

 

 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS E ITABORAÍ LTDA 

Helon Alves Marins 

Presidente 


