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COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA - CELETRO 
CACHOEIRA DO SUL – RS – CNPJ 87.776.043/0001-41 

NIRE 434.000.0051-8 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA 
MODALIDADE DIGITAL 

CONVOCAÇÃO 
 
O presidente da COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA - CELETRO inscrita 
no CNPJ sob nº 87.776.043/0001-41, situada na Rua Júlio de Castilhos, 742, na cidade de Cachoeira 
do Sul – RS, cumprindo determinação da mesma Entidade, nos termos do que prevê o Estatuto Social 
da Cooperativa, especialmente o artigo 20, CONVOCA seus associados para reunirem-se em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, na modalidade DIGITAL, a realizar-se no 
dia 26 de junho de 2020, para efeitos legais considera-se o local a sede da Cooperativa, sito a Rua 
Júlio de Castilhos, 742, na cidade de Cachoeira do Sul/RS às 11h30min em 1º (primeira) convocação 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de associados em condições de votar, em 2º 
(segunda) convocação às 12h30min, com a presença mínima de metade mais um dos associados em 
condições de votar, ou em 3º convocação, às 13h30min, com a presença de no mínimo 30 (trinta) 
associados em condições de votar, para discutirem sobre a seguinte ordem:  
 
Ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: 
 
1)  Prestação de Contas do exercício de 2019, compreendendo; 

a)  Relatório da Gestão; 
b)  Balanço Patrimonial e de Resultado; 
c)  Demonstrativo das Contas de Sobras e Perdas; 
d)  Parecer do Conselho Fiscal; 
e)  Parecer dos Auditores Independentes. 

2)  Fixação do Prolabore do Presidente e Cédula de Presença dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal; 

3)  Eleição dos Membros do Conselho Fiscal conforme estatuto social;  
4)  Indicação de um delegado da Cooperativa para representá-la junto a FECOERGS e OCERGS. 
5)  Autorização para a diretoria contrair financiamento e poder onerar bens; 
6)  Autorização para a Cooperativa operar com não associados de acordo com o artigo 85 da Lei n.º 

5.764/71; 
7)  Autorização para adquirir e ou alienar bens imóveis conforme art. 36º, §1º item XIII; 
8)  Autorização da Assembleia Geral para assinatura do contrato de permissão para regularização da 

CELETRO como agente do setor elétrico junto a ANEEL. 
9)  Em caso de aprovação do item anterior, delegar ao Conselho de Administração a definição quanto 

ao valor da Parcela B para fins de cálculo das tarifas iniciais a serem aplicadas após a assinatura do 
contrato de permissão; 

10) Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.  
 
Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária: 
 
1) Deliberar sobre a incorporação e, consequente indicação de 3 (três) nomes para comporem 
comissão mista que procederá aos estudos necessários à incorporação da Construsel - Construção de 
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Redes Elétricas, Transportes e Cessão de Mão de Obra Ltda, CNPJ 07.423.029/0001-25 pela 
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUÍ LTDA – CELETRO, CNPJ 87.776.043/0001-
41.  
 
2) Reforma Estatutária para adequações exigidas pela legislação em razão do enquadramento da 
Cooperativa como permissionária de distribuição de energia elétrica, com a finalidade de delimitar a área 
de atuação e as atividades do objeto social; bem como outras alterações, tais como: atualizar o Capital 
Social mínimo e a forma de resgate; adequar as atribuições dos Conselhos de Administração e Fiscal, 
Presidente e Diretoria Executiva; as regras de eleição e de seus respectivos candidatos; a estipulação de 
fundos e a forma de dissolução,  

 

3) Assuntos gerais, sem caráter deliberativo.  

 
NOTAS: 
 
a)  Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data, é 

de 24.850 (vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta ). 
b)  Os associados poderão participar e votar a distância mediante acesso eletrônico na plataforma Zoom 

Cloud Meetings. Para mais informações, basta acessar a área restrita ao associado na página da 
CELETRO na internet, no link a seguir: http://www.celetro.com.br/assembleiadigital. 

c)  Para participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, o associado deve preencher o 
formulário de solicitação do acesso eletrônico anexando um documento de identidade oficial, os quais 
deverão ser enviados para o seguinte protocolo eletrônico: assembleia.digital@celetro.com.br, podendo, 
ainda, ser entregue em meio físico na sede da Cooperativa. 

d)  O associado pode participar da assembleia desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos 
antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los 
previamente. 

e)  Os documentos referentes aos itens 1, 8 e 9 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e proposta 
de reforma estatutária – item 2 da Assembleia Extraordinária –, acima descritos, estão disponíveis 
através do link a seguir: http://www.celetro.com.br/assembleiadigital. 

 
Cachoeira do Sul/RS, 09 de junho de 2020.  
 

 
 

José Benemídio Almeida 
Presidente 
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