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Transcriçãoda Ata da AssembleiaGeral Ordinária da Cooperativa
, , ) I de Eletrificaçãoda Região do Aitobaraiba. Com sua sede social a
-_!
Rua Major Santana,107,Y1LaModesto, CEP 12260-000na Cidade de
Paraibuna no Estado de São Paulo, com seu registro na JUCESPem
e sua última alteraçãoem
23/04/1970, com o NIRE 3540000329-4
e
e CNPJ: 60.196.987/0001-93
24/07/2009 sob o n" 211..799/09-09;
Assembleia rcalizada aos
Inscrição Estadual: 504.005.697.1'16.
quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete,em sua
sede social realizada em terceira convocação a Assembleia Geral
Ordinária desta Cooperativa com a presença de'1,02(cento e dois)
associados,conÍorme constam no livro de atas desta cooperativa.
Estando a mesa composta pelo Presidente, Sr. Clóvis Mancilha
Barbosa;pelo Vice-presidente,Sr. JoséEdson de Carvalho Coelho;
Diretor Adjunto SebastiãoSergio Vitorio e Jorge de Paula Ribeiro;
consultor Daniel Paulino de Araujo e contador André de Araujo
Coelho. Iniciada a reunião o Sr. Presidente solicitou a mim, que
fizesse a leitura do Edital de Convocaçãoo qual foi publicado no
jornal " AgoraSãoPaulo", ediçãodo dia dez de março de dois mil e
dezessete,também foi divulgado por meio de circular inÍormativo
eletrônico,afixado nas dependênciasda cooperativa com o seguin
teor: "Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraiba :
CEDRAP- EDITAL DE CONVOCAÇÃO- ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA 1u, 2" E 3u CONVOCAçÕES- O presidente da
Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraiba - CEDRAP,
convocaos cooperadosem condiçõesde votar, para se reunirem em
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, a ser realizada no dia 04 de
março de 2017, às 8:00 horas em sua sede social, à Rua Major
Santana, 107 - Paraibuna - SP, em primeira convocação/ com a
presençade 2/3 (dois terços) de seusassociados,ou em segunda
convocaçãoàs 9:00 horas, com a metade mais um dos associados,
ou ainda, em terceiraconvocaçãoàs L0:00horas,com a presençade
no mínimo 10 (dez) associados,para deliberarem exclusivamente
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sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: 01. Prestaçãode contas do
exercício de 2016, compreendendo-::A) Relatório da Diretoria, B)
BalançoPatrimonial; C) Demonitráção do Resultado; D) Parecerdo
ConselhoFiscal.02. Destinaçãodo Resultadodo Exercíciode 201.6:
03. Eleiçãodos membros do ConselhoFiscal e respectivossuplentes
conÍorme artigo 43 do Estatuto Social.Outrossim, para efeitoslegais
e estafutários (quórum), comunicamos que o número de
cooperados inscritos até esta data, ê de 3.353 bem como as
deliberaçõesda Assembleia somente poderão versar sobre os
assuntosconstantesna Ordem do Dia do Edital de Convocaçãoe os
que com eles tiverem direta e imediata relação. Paraibuna, 07 de
fevereiro de 2017. Clóvis Mancilha Barbosa- Presidente".
Terminada a leitura o Sr. Presidente passou aos itens da ordem do
dia onde o senhor Daniel Paulino de Arauio consultor NSS, realizou
a leitura do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial

Demonstraçãodo Resultado.Passandoa palavra ao senhor
Pasin que procedeu a leitura do parecer do conselhofiscal favoráv
à aprovação das contas pela assembleia. O senhor presidente da

mesa colocou em discussão e posterior aprovação as contas
apresentadas tendo a mesma aprovação por unanimidade e as
sobras destinadas ao fundo de reserva da cooperativa.
Reposicionados
os membros da mesapassouse ao terceiroitem que
tratava da renovação dos membros do conselho fiscal como dispõe

o estatuto social, onde se candidataram os senhores José Paulino
dos Santos, Rogério dos Santos, Vicente de Paulo Pereira como
membros efetivos e os senhores Manoel Carvalhal Pinto, João
Carlos Ribeiro dos Santos e Joaquim Camargo Miranda como
suplentes,colocado os nomes para aprovação os mesmos foram
aceitospor unanimidade. Para todos os efeitos legais a presenteata
será transcrita no livro de Atas das AssembleiasGerais, logo após a
sua transcrição conforme determinado pela presidência da
Cooperativa. Nos termos de Estatuto o senhor Presidenterequereu
a indicação do nome de cinco cooperados para também assinarem a
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ata sendo indicados os seguintes cooperados:Nicia de Oliveira
Baranov, José Roberto dos SanLos, Virginia de Jesus, Nilza
Aparecida de Farias Santos e Diree Benedita de Camargo. Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por enceÍrada a assembleia,da qual eu, José Edson
Carvalho Coelho, lavrei a presenteata que depois de lida e achada
conforme, vai assinada por mim, pelos demais membros da
diretoria e membros da Comissãodesignadapara tal. Declarando
ainda que é cópia fiel transcrita no livro de Atas desta Cooperativa.
Paraibuna,04de março de2017.

Clovis Mancilha Barbosa

ToséEdson Carvalho
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