EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da CERSUL – COOPERATIVA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, CNPJ 86.512.670/0001-02, I.E. 250.249.537, NIRE
4240000391-5 E CEP 88.930-000, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do
Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para comparecerem à ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 29 de março de 2019,
nas dependências do Centro de Eventos Professora Iria Angeloni Carlessi, localizado à
Rua Raul Manfredini, 900, Bairro Cidade Alta, Turvo, Estado de Santa Catarina, às 17h:00
em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18h:00 em
segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou às
19h:00 em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez)
associados.
Primeiramente serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral
Ordinária, para tratarem da seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal referente ao exercício de 2018, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das Sobras apuradas no exercício;
d) Relatório dos Auditores Independentes;
e) Parecer do Conselho Fiscal.
2) Destinação das sobras apuradas ou perdas no exercício de 2018;
3) Fixação do Pró-Labore do Presidente e cédula de presença nas reuniões do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal;
4) Assuntos Gerais;

5) Eleição e posse dos componentes do Conselho de administração, para os exercícios
sociais de 2019 a 2022, do Conselho Fiscal, exercício de 2019 e Delegados
representantes junto a FECOERUSC período 2019 a 2022.

Após serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária, para tratar
da seguinte:
ORDEM DO DIA
1) Reforma do Estatuto Social para alteração do endereço da sede administrativa da
Cooperativa.
Observações:
a) Para efeito de Verificação de “quórum” a Cooperativa possuí, nesta data,
17.223 (dezessete mil duzentos vinte três) associados;
b)

A Assembleia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia
30/03/19 (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e
empossados os eleitos, salvo deliberação da Assembleia nos termos do art.
30, paragrafo 1º do Estatuto Social;

c) No caso de haver uma única chapa para preenchimento dos cargos sociais,
a votação será realizada segundo previsto no Estatuto Social em seu artigo
30 parágrafo 1º no dia 29/03/2019;
d)

No caso de haver mais de uma chapa registrada para preenchimento dos
cargos citados no item 5 (cinco) deste edital a eleição terá início às 9h00
(nove) horas e se encerrará às 17h00 (dezessete) horas do dia 30/03/2019;

e)

A votação será realizada nos locais e endereços abaixo discriminados na
forma do art. 59 do Estatuto Social: 1. Sede do município de Turvo, nas
dependências da Escola de Educação Básica João Colodel, sita a Rua
Usilio Tonetto, número 1160, Vila Manenti, Turvo/SC., onde deverão votar
os associados que possuam pontos de consumo localizados no município
de Turvo; 2. Sede do município de Meleiro nas dependências da Escola de
Educação Básica de Meleiro, sita a Rua 7 de setembro, número 600,
Centro, Meleiro/SC., onde deverão votar todos associados que possuam
pontos de consumo nos municípios de Meleiro, Maracajá, Forquilhinha,
Nova Veneza e Criciúma; 3. Sede do município de Morro Grande, nas
dependências da Escola de Educação Básica Ana Machado Dal Toé, sita à
Rua Artidoro Rosso, s/nº, centro, Morro Grande/SC., onde deverão votar
todos os associados que possuam pontos de consumo no município de
Morro Grande; 4. Sede do município de Ermo nas dependências da Escola

de Educação Básica Pedro Simon, sita à Rua Pedro Simon, número 655,
Centro, Ermo/SC., onde deverão votar todos os associados que possuam
pontos de consumo nos municípios de Ermo, Jacinto Machado, Araranguá
e Sombrio; 5. Sede do município de Timbé do Sul, nas dependências da
Escola de Educação Básica Timbé do Sul, sita a Rua Paulo Francisco,
número 230, Centro, Timbé do Sul/SC., onde deverão votar todos
associados que possuam pontos de consumo no município de Timbé do
Sul;
f)

O escrutínio dos votos será logo após o encerramento da votação em um
único local a ser determinado pela Comissão de Eleição, no Município sede
da Cooperativa, conforme art. 66 do Estatuto Social;

g)

Os interessados em concorrer aos cargos sociais para Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Delegados junto a FECOERUSC,
deverão compor chapas que serão inscritas junto a nova sede de
administração da CERSUL, sita a Rua Ludovico Menegaro, 1275, Bairro
São Luiz, Turvo/SC., até as 17h00 (dezessete horas) do dia 19/03/2019,
através de requerimento de inscrição de chapa, devidamente assinada
pelos componentes, dirigido ao Presidente da Cooperativa e recebido pelo
mesmo ou secretário designado para tal ato, conforme art.57, do Estatuto
Social;

h)

As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista na
Resolução nº 31 do CNC e expressa concordância de seus componentes,
conforme art. 57, parágrafo 5º do Estatuto Social;

i)

Os documentos a serem apreciados no item 01 (um) da Ordem do Dia da
Assembleia Geral Ordinária, deste Edital estarão disponíveis aos
associados a partir de 11 de março de 2019, na nova sede administrativa
da Cooperativa, sita a Rua Ludovico Menegaro, 1275, Bairro São Luiz, em
Turvo – SC;

j) Para exercer o direito de votar e ser votado, o associado deverá apresentarse munido de documento oficial que o identifique, contendo fotografia, e
estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa
vencidas até o dia 28/02/2019, conforme art. 58 do Estatuto Social;
k) As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão
apresentar contrato social para comprovação do representante legal,
conforme art. 58, parágrafo 3º do Estatuto Social;

l)

As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar

livro de atas ou fotocópia devidamente autenticadas para comprovação do
representante legal, conforme art. 58, parágrafo 4º do Estatuto Social;
m) O Poder Público poderá votar através do representante legal, devidamente
identificado através do ato de investidura do cargo;
n) Independente do número de ligações, cada associado terá direito apenas a
01 (Um) voto, conforme art. 58, paragrafo 1º do Estatuto Social;
o)

Não poderá votar e nem ser votado o associado admitido após a data de
convocação da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 21, paragrafo 2º,
alínea “A” do Estatuto Social;

p) Não será permitida votação por procuração, conforme art. 58, paragrafo 2º
do Estatuto Social;
q) Para a deliberação sobre os itens 1, 2, 3, 4 e 5 (neste último item, em sendo
chapa única) da Assembleia Geral Ordinária e item 1 da Assembleia Geral
Extraordinária, cada associado que estiver com suas obrigações em dia
receberão, no ato da entrada, cartões com cores diferenciadas, mediante
os quais poderá manifestar a intenção do seu voto.
r)

A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a
falta de acomodações para o evento.

Turvo/SC, 27 de fevereiro de 2019.

EVERTON ALDIR SCHMIDT
Presidente Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da CERSUL – COOPERATIVA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO, CNPJ 16.529.065/0001-69, I.E.
256.780.692, NIRE 4240002353-3 e CEP 88.930-000, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a realizar-se
no dia 29 de março de 2019, nas dependências do Centro de Eventos Professora Iria
Angeloni Carlessi, localizado à Rua Raul Manfredini, 900, Bairro Cidade Alta, Turvo,
Estado de Santa Catarina, às 18h:00 em primeira convocação com a presença de 2/3 de
seus associados, às 19h:00 em segunda convocação com a presença de metade mais
um de seus associados ou às 20h:00 em terceira e última convocação com a presença de
no mínimo 10 (dez) associados.
Primeiramente serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral
Ordinária, para tratarem da seguinte:

ORDEM DO DIA

2) Prestação de contas do Conselho de Administração acompanhada do parecer do
Conselho Fiscal referente ao exercício de 2018, compreendendo:
f) Balanço Patrimonial;
g) Demonstrativo das Sobras apuradas no exercício;
h) Relatório dos Auditores Independentes;
i) Parecer do Conselho Fiscal.
6) Destinação das sobras apuradas ou perdas no exercício de 2018;
7) Fixação do Pró-Labore do Presidente e cédula de presença nas reuniões do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal;
8) Assuntos Gerais;
9) Eleição e posse dos componentes do Conselho de administração, para os exercícios
sociais de 2019 a 2022 e do Conselho Fiscal, exercício de 2019.

Após serão deliberados os assuntos da Assembleia Geral Extraordinária, para tratar
da seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Reforma do Estatuto Social para alteração de endereço da sede administrativa da
Cooperativa.

Observações:
a)

b)

Para efeito de Verificação de “quórum” a Cooperativa possuí, nesta data,
12.307 (doze mil trezentos e sete) associados;
A Assembleia Geral permanecerá em aberto e se prolongará até o dia
30/03/19 (sábado), quando serão apurados os resultados da votação e
empossados os eleitos, salvo deliberação da Assembleia nos termos do art.
30, paragrafo 1º do Estatuto Social;

c) No caso de haver uma única chapa para preenchimento dos cargos sociais,
a votação será realizada segundo previsto no Estatuto Social em seu artigo
30 parágrafo 1º no dia 29/03/2019;
d)

No caso de haver mais de uma chapa registrada para preenchimento dos
cargos citados no item 5 (cinco) deste edital a eleição terá início às 9h00
(nove) horas e se encerrará às 17h00 (dezessete) horas do dia 30/03/2019;

e)

A votação será realizada nos locais e endereços abaixo discriminados na
forma do art. 59 do Estatuto Social: 1. Sede do município de Turvo, nas
dependências da Escola de Educação Básica João Colodel, sita a Rua
Usilio Tonetto, número 1160, Vila Manenti, Turvo/SC., onde deverão votar
os associados que possuam pontos de consumo localizados no município
de Turvo; 2. Sede do município de Meleiro nas dependências da Escola de
Educação Básica de Meleiro, sita a Rua 7 de setembro, número 600,
Centro, Meleiro/SC., onde deverão votar todos associados que possuam
pontos de consumo nos municípios de Meleiro, Maracajá, Forquilhinha,
Nova Veneza e Criciúma; 3. Sede do município de Morro Grande, nas
dependências da Escola de Educação Básica Ana Machado Dal Toé, sita à
Rua Artidoro Rosso, s/nº, centro, Morro Grande/SC., onde deverão votar
todos os associados que possuam pontos de consumo no município de
Morro Grande; 4. Sede do município de Ermo nas dependências da Escola

de Educação Básica Pedro Simon, sita à Rua Pedro Simon, número 655,
Centro, Ermo/SC., onde deverão votar todos os associados que possuam
pontos de consumo nos municípios de Ermo, Jacinto Machado, Araranguá
e Sombrio; 5. Sede do município de Timbé do Sul, nas dependências da
Escola de Educação Básica Timbé do Sul, sita a Rua Paulo Francisco,
número 230, Centro, Timbé do Sul/SC., onde deverão votar todos
associados que possuam pontos de consumo no município de Timbé do
Sul;
f)

O escrutínio dos votos será logo após o encerramento da votação em único
local a ser determinado pela Comissão de Eleição, no Município sede da
Cooperativa, conforme art. 66 do Estatuto Social;

g)

Os interessados em concorrer aos cargos sociais para Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, deverão compor chapas que serão
inscritas junto a nova sede de administração da CERSUL, sita a Rua
Ludovico Menegaro, 1275, Bairro São Luiz, Turvo/SC., até as 17h00
(dezessete horas) do dia 19/03/2019, através de requerimento de inscrição
de chapa, devidamente assinada pelos componentes, dirigido ao
Presidente da Cooperativa e recebido pelo mesmo ou secretário designado
para tal ato, conforme art.57, do Estatuto Social;

h)

As chapas apresentadas deverão conter a documentação prevista na
Resolução nº 31 do CNC e expressa concordância de seus componentes,
conforme art. 57, parágrafo 5º do Estatuto Social;

i)

Os documentos a serem apreciados no item 01 (um) da ordem do Dia da
Assembleia Geral Ordinária deste Edital estarão disponíveis aos
associados a partir de 11 de março de 2019, na sede administrativa da
Cooperativa, sita a Rua Ludovico Menegaro, 1275, Bairro São Luiz, em
Turvo – SC, sala “A”;

j) Para exercer o direito de votar e ser votado, o associado deverá apresentarse munido de documento oficial que o identifique, contendo fotografia, e
estar rigorosamente em dia com as obrigações junto à Cooperativa
vencidas até o dia 28/02/2019, conforme art. 58 do Estatuto Social;
k)

As pessoas jurídicas associadas, para exercer direito de voto, deverão
apresentar contrato social para comprovação do representante legal,
conforme art. 58, parágrafo 3º do Estatuto Social;

l)

As entidades associadas, para exercer direito de voto, deverão apresentar
livro de atas ou fotocópia devidamente autenticadas para comprovação do
representante legal, conforme art. 58, parágrafo 4º do Estatuto Social;

m) O Poder Público poderá votar através do representante legal, devidamente
identificado através do ato de investidura do cargo;
n) Independente do número de ligações, cada associado terá direito apenas a
01 (Um) voto, conforme art. 58, paragrafo 1º do Estatuto Social;
o)

Não poderá votar e ser votado o associado admitido após a data de
convocação da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 21, paragrafo 2º,
alínea “A” do Estatuto Social;

p) Não será permitida votação por procuração, conforme art. 58, paragrafo 2º
do Estatuto Social;
q) Para a deliberação sobre os itens 1, 2, 3, 4 e 5 (neste último item, em sendo
chapa única) da Assembleia Geral Ordinária e o item 1 da Assembleia
Geral Extraordinária, cada associado que estiver com suas obrigações em
dia receberão, no ato da entrada, cartões com cores diferenciadas,
mediante os quais poderá manifestar a intenção do seu voto.
r)

A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a
falta de acomodações para o evento.

Turvo/SC, 27 de fevereiro de 2019.

EVERTON ALDIR SCHMIDT
Presidente Conselho de Administração

