
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

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, convoca os Senhores (as) Cooperados(as), que nesta 

data somam-se 15.615, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em 

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia  28 de março 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; 

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;  

 
Observações: 
a) Para exercer seu direito de voto, o associado deverá apresentar-se munido de documento 
com fotografia que o identifique e estar em dia com as obrigações junto à Cooperativa (faturas 
de energia pagas até a referência 12/2019, com vencimento em janeiro de 2020); 
b) Respeitado o item anterior os débitos em atraso quitados em agentes arrecadadores no 
dia 27 de março de 2020, deverão ser comprovados com a apresentação da fatura de 
fornecimento de energia elétrica quitada à secretaria da assembleia/eleição; 
c) A relação de documentos necessários para inscrição de chapas poderá ser retirada na sede 
da CERCI;  
d) As inscrições de chapas, que somente serão realizadas na sede da CERCI, serão 
encerradas, impreterivelmente, no dia 12/03/2020, às 16:00hs;  
e) As eleições constantes nos itens III e IV, deste edital se encerrarão às 19:00hs. 
 

Cachoeiras de Macacu – RJ, 04 de março de 2020. 

 

 

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL CACHOEIRAS E ITABORAÍ LTDA 

Helon Alves Marins 

Presidente 


