EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 01/2020
O Presidente da Cooperzem Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, e após deliberação do
Conselho de Administração, convoca os Srs. Associados para comparecerem a
Assembleia Geral Ordinária – A.G.O., a realizar-se no dia 27 de março de 2020, na
Sociedade Recreativa Alvorada, sito na Rua Arnoldo Michels, sn, Centro, Armazém – SC,
devido a insuficiência de espaço em sua sede, em primeira convocação às 18h00min,
com a presença de no mínimo dois terços de seus associados; em segunda convocação
às 19h00min, com a presença de no mínimo metade mais 1 (um) de seus associados e;
em terceira e última convocação às 20h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) de
seus associados, na qual havendo número legal será discutida a seguinte Ordem do Dia:
1o Autorização da assembleia geral ordinária para realizar reversão do Fundo de
Manutenção, Ampliação e Melhoria em montante superior ao estabelecido no
parágrafo segundo do Art. 58 do Estatuto Social, à conta de sobras e perdas à
disposição da assembleia geral.
2º Prestação de contas do exercício 2019 dos órgãos de administração acompanhada
do parecer do conselho fiscal, compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço e demonstrativo das sobras ou perdas verificadas.
o
3 Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas verificadas no exercício de
2019.
o
4 Fixação do Pró-labore do Presidente e cédula de presença nas reuniões para os
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
o
5 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para período de 1º de abril de 2020 a 31 de
março de 2021.
6º Outros assuntos de interesse social, sem natureza deliberativa.
Observações:
a. Para efeito de verificação de “quorum” a Cooperativa possui 8.695 associados.
b. A documentação referente à prestação de contas constante no item 2o deste Edital
estará à disposição dos associados, a partir do dia 20 de março de 2020, na sede da
Cooperativa à Rua Emiliano Sá, nº 184, 1º andar, Armazém – SC.
c. Os associados deverão se identificar na entrada do local da assembleia mediante
apresentação de documento com fotografia, para garantir sua participação na
assembleia e facilitar o andamento dos trabalhos.
d. Os associados interessados em participar da eleição de que trata o item 4o deste
edital deverão formar chapa e apresentar requerimento acompanhado da
documentação necessária para registro, com expressa concordância de seus
componentes, dirigido ao conselho de administração até às 17h00min do dia 16 de
março de 2020, na sede da Cooperativa, em conformidade com o Estatuto Social.
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e. Em caso de haver mais de uma chapa habilitada para concorrer às eleições, a
assembleia permanecerá em aberto e se prolongará até as 23h00min do dia 27 de
março de 2020, para a realização do pleito neste dia e discussão do item 6º deste
edital.
f. Apuração dos votos dar-se-á no local de realização da votação.
g. A totalização oficial dos votos, através de boletins devidamente assinados pelos
mesários e fiscais das chapas, assim como a apuração do resultado final, dar-se-á no
local de realização da Assembleia.
h. Havendo apenas uma chapa concorrendo à eleição de que trata o item 5º deste edital
a votação se dará por aclamação, conforme determina o § 1º do Art. 28 do Estatuto
Social, e, na sequência do edital, dispensam-se as providências descritas nas
observações “e”; “f” e; “g”.
i. Para poder votar e ser votado, os associados deverão preencher os requisitos da
Resolução Cooperzem Geração N.º 001/2020, aprovada na reunião do Conselho de
Administração realizada em 22 de janeiro de 2016 e ainda estar em dia com suas
obrigações vencidas perante a Cooperativa até o dia 16 de março de 2020.

Armazém - SC, em 11 de março de 2020.

Marcelino Gabriel Heerdt
Presidente
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