
 

                     
 
             
                           ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
                             De acordo com  o  Estatuto   Social   da    COOPERATIVA   DE   ELETRIFICAÇÃO  E 
DESENVOLVIMENTO  DA  REGIÃO  DE  SÃO  JOSÉ  DO   RIO   PRETO  –  CERRP, ficam  
convocados  os seus sócios  para  participarem da Assembléia  Geral  Ordinária a qual  se  realizará no 
dia  12  de Março de 2022, em  sua  Sede  Social  situada  na   Rodovia Délcio Custódio da Silva, Km 04 - 
Zona Rural – São José do Rio Preto – SP, em 1ª Convocação às 07h00,  com a presença de 2/3  dos 
sócios em condições  de votar; em  2ª  Convocação às 08h00 com a presença de 50% ( cinqüenta por 
cento) mais um dos  sócios  em condições de votar e,  finalmente, em 3ª Convocação, às 09h00, com a 
presença de 10 (dez)  sócios  em condições de votar para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:   

    
                                     

1.  Relatório do Conselho de Administração, do seu Balanço Patrimonial e Demonstrativo do 
     Resultado do Exercício de 2021, e Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, 
     já aprovado pelo seu Conselho Fiscal. 
2.  Destinação das “sobras” apuradas no exercício encerrado.        

              3.  Fixar representação dos Conselhos de Administração e Fiscal nos termos do artigo 
                   27, inciso IV do Estatuto Social. 
              4.  Aprovação para venda de 1 (um) imóvel. 
              5.  Eleição do Conselho Fiscal para o mandato Estatutário a seguir. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

A) Somente poderão votar os Cooperados que cumprirem os requisitos Estatutários, após a 
confirmação de sua assinatura na lista de presença e exibição de Cédula de Identidade ou outro 
documento legal de identificação com foto atual. Não será permitida a entrada de não 
Cooperados à AGO. É vedado o voto por procuração. O voto de Pessoa Jurídica deverá ser feito 
pelo representante legal devidamente constituído nos Atos Constitutivos e/ou alterações 
subseqüentes (Contrato Social Consolidado), mediante a apresentação do Contrato Social 
original ou cópia autenticada, e documento legal de Identidade com foto atual. 

  
B) Para garantir a segurança dos seus cooperados a Assembleia Geral Ordinária será realizada em 

local aberto, com espaçamento das cadeiras de 1,5 metro, fornecerá mascarás, álcool gel e 
adotará todas as medidas de proteção para evitar a aglomeração de pessoas.  

 
Horário para votação será  das 9:30 até 14:00hs.  
 
          Para efeito de “quorum”, 2.140 (Dois Mil, Cento e Quarenta) é o número de cooperados que 
cumprindo os Requisitos Estatutários estarão em condições de votar.  
   
                                                                                   São José do Rio Preto,   21   de  Fevereiro  de 2022.  
 
 
 
 

                                                             Odair Corneliani Milhossi 
                                                                         Dir.  Presidente 
  
 

               


