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de Eletrifìcâção
da Cooperativa
Íranscriçãoda Ata da Assenbleia5eral Extrzur{1rária
107'VilaModesto'
a ÈuáMajorSantana'
cà:nsuÃsedè'sociai
do AltoParatha.
daRegião

CEP12260-000nãCidadedePâraibun?.noEstadodeSãoPâulo'comseuregistrona
e sua últÌmâ altêraçãoem
em 23/o4|Ìg7o,com o'NlRe'3540000329-4
JUCÉSP
e InscriçãoEstadual:
60 196987/OOO1-93
e CNPJ:
sobo np 211.799/09-09;
24107/2OOg
aosvintee setêdiãsdo mêsde agostodo ano
reatizadâ
Assembleia
504.005.697.l"16
a
em terceiraconvocação
em sua sedesocialrealizada
de dois mil e dezesseÌs,
AsSemb|eiaGeraIExtraoÍdìnáriadestacooperativacomapÍe5ençade52{cinquên
a mesa
Estando
conformeconstamno lìvrode atasdestâcooperativa
dois)associados,
sr' losé
peloVice-presldente'
Barbosa;
Sr' CìóvisÍMancilha
peloPresidente,
composta

l,o
*-j

EdsondêcarvaIhocoeIho;GerenÌeAdministrativo,sr.RogérioFaíiaViIelà;JoãoBo
FiscaÌ{ïïor Jurídico'
Conselheiro
lorgedê PaulaRibeiro,
Fìscal;
Conselheìío
daSiìva,
a
/)
solicitou
a reuniãgo sr' Presidente
camargolniciada
Sr.Vicentede Pautode Oliveira
çìí
5Ão
no jornal"AGORA
publicado
a leiturado Edìtalde Convocação'
mim,queÍizesse
âosassociados
pAULo",ediçãodo d;e 02 de agostode 2016 Editaleste'distribuídos
de suasede,cÚjotêor é o
dependências
e afixadonasprincipais
dê circuÌares
através
da Regiãodo Alto Paraíba-Fdital de
seguìnte:" cooperatìvade Eletrificâção
da
o presidente
1a'24e 3! convocaçôesGeralExtraordináriaAssembleia
Convocaçãono Lrso'tÊ çues
da Regiãodo Alto Paraíba CEDRAP'
Cooperativade EletriÍìcação

YI

\j

aos
GERALEXTRAORDINÁR|A
realizaa coNvocAçÃo DE ASSEMBTEIA
atribuições
de 2016'
dê votar,parase reuniremno dia 27 de AGOSTO
êm condições
cooperâdos

cominícioà57:o0horasemsuasedesociat,àRuaMajorsantana,loT_Paraibuna-sP

empÍimêiraconvocação,comapresençadê2/3(doisterços)deseusassocÌados,ou
ou ainda'
às8:Oohoras,coma metademaisum dosassociados'
convocação
emsegunda
(dez)
às 9:OOhoras,com a presênçade no mínimo10
em terceiraconvocação
ORDEMDO DIA:01
sobreo seguinte:
exclusivamente
paradeliberarem
associados,

AtualÌzaçãodoEstatutosocialadequandoànovametodo|ogiaaprovadanaRE
O Estãtutosociâl
SEM/SGT/ANÊEL
ne90/2016o.onsÏantenâNovâTécnica
7O4f20116e
poder
do conseìhoAdministratÌvo'
precisaconstar,denÌreasâtribuições
da CEDRAP
do
pararequeÍertarlfas,que nãoexìstena versãoatuãldo Estãtuto02 Atualização
os q9".9perados
à cooperatìva.
paraseassociar
socÌalpaíacriar€ontrapartida
Estatuto
da
paraa existêncìa
se obrigama contribuircom bensou serviços
reciprocamente
'
i

,

;
.)

'-.- I
\

'

que
paraidentificaraspessoas
um r'ÈcaJ1i;mo
perlanto":criaÈ
e é necessário;
CEDRAP,
d;eEÌ)ÍiAP,notadamenteporquea CEDRAP
contribuemparaa finaÍdad;coop.drati\:iËtâ
e mutos
permissionárìa'
mantémum regimejuÍídico m,isto:,decooperativae
em suaáreade âtuêçãoQuêm
fóramincluídos
dê outrasdistribuÌicias
consumidores
de passagem
de servidão
a instituição
com seuimóvel,sejapermitido
nadacontribuir
para
de transformador
de energiaelétíica'ou e instalação
paralinhade trônsmìssão
etc não terá dÌreìtoa ser
consumidoras/
de linha para outrasunidades
extensão

s

admitidocomocooperado,masslmcomousuário.outrossim,palaefêìtoslegaise
de
em condÌções
queo númerode cooperados
estatutários
{quórum),comunlcâmos
somente
da Assembleìa
voto até estadata,é de 3467bem comoas delibêrações
naOrdemdo Diado EditaldeConvocação'
constantes
versaísobreosâssuntos
Doderão
no siÌe
no siteda CEDRAP
sedisponível
encontra
estatutarra
de atualização
A proposta
02 de agostode 2016'
"www cedrapcombr" Paraibuna'
da CEDRAP
/ DOWNLoAD.
rio"ad-doC'Íeza
Apóso Diretorsecretá
diretor- presidente
Barbosa,
clóvisMancilha
e propostade
objetode discussão
leiturados ertiSosdo Estâtutosoclalque serìa
houvea
destaAssembleia,
que,após,a convocação
reÍorma,e tambémesclareceu
no Artigo19'caputdo Estâtuto
técnÌca
rmprecisão
de pequena
pelaJUCESP
constatação
quandoa verdade
SIMPLES
comoSOCIEDADE
é classificada
ondea CEDRAP
daCEDRAP,
e sugeriuque êstamaÌerla
COOPERATIVA'
comosOCIEDADE
deverìaser classificada

tâmbémfossesubmetidãtambémaãpreciaçãoêvotaçãope|ospresentesoa

assemb|eia.TerminadaaIeituraosr.Presidentepassouimediatamenteâoitemlda
que as
ìnÍormando
das reÍormasestatutárias
ordemdo dia, qual seja,a discussão
È{

mesmassedavamparaâdêquâroEstatutosocia|ànovametodotogiaaprovadanaR
Dando
90/2016- SEM/sGT/ANEEL
70412076ê o constante nâ Nova Técnicane
Social
do Estatuto
pârao item2' qualsêjaa atualizâção
passou
a explicação,
sequêncìa
reciprocamente
Oscooperados
à Cooperâtiva'
pâraseassociar
pâracriãrcontrâpartida
e é
da CEDRAP'
para a êxìstência
se obrigama contrìbuircom bensou sêrviços
qÚecontribuem
aspêssoãs
paraidentificâí
portãnto,crìarum mecânismo
necessário,
mantém
porquea CEDRAP
notadamente
da CEDRAP'
cooperatÌvista
paraa finalidade
d€
e muitosconsumidores
e permissionária'
juÍídicomìsto:de cooperatìva
um regÌme
em suaáreade atuaçãoQuemnaáacôçtribuir
foramincluidos
outrasdìstribuidoras
paralinhâde
de servidãode passaqdm
comseuimóvel,sejapermitidoa instltuição
\

.

L

\.ú'

delinha
paraextensão
deirànsformador
ou: inslalaçãd
deenergia-elétrrca,
transmìssão
: etc 'lião'ràrá direito a ser admitido como
-cortL:midiras;
para outras rinidades:
a respeitoda
Algmdo maistambémesclarecêu
massim comousuár'lo'
cooperado,
para
sllvPLES
dê SOCIEDADE
dâ CEDRAP
de cla:"fic3ção
de alteração
nêcessìdâde

SOCIEDADECOOPERATIVA,definidanoArtigol'caputdoEstatutodaCEDRA
e
seestavamde acordode dÌscutiíem
de todosos presentes
a deliberação
Submeteu
votaremtambémestaa|teração,nãohavêndonenhumamanifestaçãoemcontrário
para
colocoua matériaem discussão'
a leiturao Sr' Presidente
Terminada
presentes.
conformeo Art 30
esclãreceu
A segulr,o 5r' Presìdente
êsclaíecimentos
eventuaìs
abertapodendoa assembleìa
a votaçãoé habìtualmente
dâ CEDRAP,
SledoEstatuto
seosmesmos
detodosospresentes
a aprecÌação
submetêndo
oDtarpelovotoSecreto,
os favoráveis
aberta'manìfestando_se
estariamde acordocom o que a votaçãofosse
comtodosospresentes
porunanimidade
estaquefoi aprovada
sugestão
sentido,
nêsse

semanifestandoIevantandoosseusbraços,AseguÌr,osr.Presidenteesc|areceuq
que os que
de âlteÍaçãodo Estatutoestavamem votação'asseveíando
propostes
estavam e que os contrários se
fossem favorávêis permanecessemcomo

manifestassem'Reo|izãdaavotaçãoã5reÍeridasa|teraçõesdosArts'19,59e38do
conÌrarla
sema manifestação
por unanimidade'
foramaprovaoas
da CEDRAP
Estatuto
solicitou
o Sr'Presìdente
ostrabalhos'
de nenhumdospresentesDandoporencerrado
a prêsente
paraassinarem
de associados
de umacomissão
a designação
a Assembleia
aspessoas
Sociaìindìcando
o Estatuto
conformedetermlna
ata,juntocoma DÌretoria,

DavidGâBIiottj,JoãoBoscodasilva,MariaAméliaCamargodaSilva'Rogériodoss
por todosos presentes'
estaquefoi âprovada
Mirãnda,comissão
Camargo
e.loaquim

lrí

Paratodososefeitoslêgais,onovoestatutosocialcomassuasalteraçõesnasuâfo
no livrode
âtae serátranscrita
ficafazendoparteda presente
Iida,votadae aprovada,
pelâ
conformêdêterminado
logoapósa suãtranscrição
Gerais,
atãsdâsassembleias
[.,,,

oresidênciadacooperativa.Dec|arandoaindaqueécópiafie|transcritanoIivrode
a presença
agradeceu
a tratar'o 5r' Presidente
Nadamâishavendo
destaCoopeÍativa

detodosedeuporencerradaaassêmb|eia,daqua|eu,JoséEdsoncârvalhocoê|ho
conforme,
,.ad.
ataquedepoisde Iidae achada
diretorsecreÌár|o doc,,,Iavreia prescnte
dí{4]Ílissão
por mim, pelosdemaismembrosda diretoriae membros
vai assinada
de 2016'
27 de agosto
paratal.Paraibuna,
desi8nada

Coelho
de Carvalho
loséEdson
RotérioFaÍiaVìlela

Cama
de Paulode Oliveira
Vicente
DavìdGagliotti
João Bosco da Silva

dasÌlva
MariaAméliaCamaígo
Rogériodossantos
JoaquimcamargoMìrand

Jorgede PaulaRìbeìro

01 r{cv.
20i6
t+63.950/
16-1&
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I
CAPITULO

dâ Regiãodo Alto Paraíba'com a siglaCEDRAP'
de Eletrificação
Art. 1e- A Cooperativa
limitada'reger-seá pela lei 5 /64/7)'' Peto
de responsabìlidade
cooperativa,
sociedade
tendoi
legâisvigentes'
e pelasdisposições
presenÌe
ESTATUTO
e
na Rua Major Santana,ns 107' Vila Modesto' no MunÌcípio
l) sêdeadminìstrativa

,N

comarcâdePâraibuna,noEstadodesãoPau|oeforojurídiconomunicípìodeParaibuna,
de SãoPaulo;
Estado
de sócios'nos municípiosde PARAIBUNA'
pãre efeito de admìssão
ll) áreade atLração

.IAMBEIRO,SANTABRANCA,SALESOPOLIS,REDENçÃODASERRA'CARAGUATATUB
todosno estadode são Paulo
DA5ERRA,
NATIVIDADE
com o ano civilcoincidente
e o anoSocial
lll) prazode duraçãoìndeterminado
CAPIÌULOII

DOSOglEÍlvossoclAls
o meio ambiênte,distribuìr
tem por objetivosocial'preservando
Art. 2e - A CEDRAP
no
diretrizesestabelecìdas
segundo
e terceiros'
elétricâa seussócios,usuários
energia
emvigor'
e legìslação
presente
estatuto
de seusobjetivos'poderáa cooperativa:
Art.3o- Paraa consecução
a) adquìrirenergiaelétricaem qualquertensão;
transmitìre distribuirenergiaeletrÌca;
b) gerar,transformâr,
de
e de distribuiÇão
linhasde transmissão
c) construir,mantêre explorarsubestações'
energiaêlétricana áreade permissão;
d)contratarcomterceiro5,quandoconveniente,aoperaçãoemanutençãodesuas|Ìnhas
por elâdesenvolvidos;
bem comoos demâisserviços
e redesde dlstribuição,
medianÌecompartilhamentoi
de serviços
perapresteção
suasìnstalações
e) utìlizar

e Sestão
de suasatividades
desenvolvimento
{APÌTtlLO lll

:óesiáçi.ae
tecnìcade
salvosê houverimpossibilìdade
Art,59 - Poderãose tornar sóciosdâ cÉDRAp,
atendimênto,todasaspessoasfísicasejurídicasproprÌetárias,tiÌularesdêdiretos
cãítórios
ctemonÍradospor escíiturãpúblicâlãvradâem
e possessórios
hereditários
do Conselhode
e ou títulos judicìaisou, dependendoda análise
Éxtrajudicìais
de dìrêitos'regulârmenre
de transÍerência
de instrumentosparticulares
Administração,
dêmais cláusulas'com firma
preenchido,identÌficandoas partes,objeto' valores'e
tendo poí objeto imóvel
e assinaturade duas testemunhaspresencÌajs'
reconhecida

de linhade
servidóes
na sua área de atuaçãoem que-seiamìnstituídas
localizado
para o
transÍormadores
dê energiaelétricaou oue seiaminstalados
transmìssão
com
e queconcordem

opresenteestatutoenãosedediqUemàatividadequêpossaprejUdicaroucoIidìrco
da sociêdade'
e objetivos
interesses
em
o direìtosobreaquele
paracadaimóvel'recaindo
519 seráadmitidoum únìcosócio
consumidora
a unìdade
cujonomeestejacadastrada
de imóvela cujo
desseartigo'os proprietários'
I2e - Não se enquâdramnas hipóteses
folnecìmentodeênergìae|étricasejaprovisórioouprecário,assìmenÌendido,âlémdas
ne 414' de 09 de seÌêmbrode 2010'
nos artigos52 e 53 da Resolução
previstas
hipóteses
bem como aqueleque não possua
da A8ênciaNacionalde EnergiaElétricâ ANEEL'
disponibilizados
e no usodiretodosserviços
concluída
ediÍicação
parãserem
quê não preencheros requisitosprevistosnesteartigo
5 3e - O interessado
na condiçãode u5uário,
admitìdascomo sócios,poderá receber energia e|étrìca
o imdvel
ou lnstrumentohábila demonstrarpossesobre
documentação
apresentando
a UnidadeConsumidora;
ondeseráÌnstalada
em processos
do PoderConcedente'
que por forçada legisÌâçâo
5 4s - Os consumidores
administratìvosdeacertodeáreadeatuaçãoquepassaramareceberenergiaelétrìca

c#o
pelacEDRAP
serao.torriticaaà,
lornecida
Arl.6e -

à cooperãÌiya:
Nãopodêmse associar

física:
l- sepessoa
ao pedido,porcrìmes
noscincoanosanteriores
em últimainstância,
a) oscondenados,
Penal
do Código
definição
conÍorme
e contraa Íé pública,
contrao patrimônio
cometidos
Brãsileiro;
cooperatlva
de qualquersociedade
b) os elimìnados
lF se pessoajuÌídica:
a) asconcordatárias;
de fâlência;
b) asquefiguremcomo ré em processo
de liquìdação;
c) asqueestejamem processo
públìca;
de participarde concorrêncìa
d) asimpedidas
cooperative'
de qualqueroutrasociedade
e) aseliminadas
519--

de seusdireitos
â legitimidade
comprovarão
os candidatos
No ato da admissão,

sobreoimóvelquêconstituiráaUnidadêconsumidora,naformaprevistanocopUtdo
I e ll
nosincisos
exigidas
dascondições
5s,bemcomofarãoo preenchimento
ê limitadoao mínimode20
quantoao máxìmo
é ìlimitado
5 2e- o numerodê associados
(vinte)sócios.
deadmissão
proposta
â respectiva
preencherá
se,o candidato
AÍt.79- Paraassociar
da propostae aceitaestapelo
constantes
es dêclarações
únìco- Verificadas
Parágrafo
conse|hodeAdmÌnistração,ocandidatodevêrásLlbscreverSuasquotas-partesdocapi
por fim' juntamentecom
assinando'
social,noslermosdo que dispõeo presenteestatuto'
o livroou Íichãde
da CoopeÍatìva
o presidente

mãtricula'

dc
o candidatoassumeo statLrs
Art.8e - Cumpridoo que dispõeos ârti8osanteriores'

sócio,adqUìretodososdireitosepassaaresponderpelasobrigaçõesdecorrentesdelei,
de Adminìstração'
tomadaspeloConseìho
desteEstatutoe dasdeliberações

- Constituem d ire itosl!9lilglg

cooperativa;' : -:
à êducâção
l)ter acesso
a elaspertinentes;
e votaros assuntos
Gerais;dìs;;nr
lÌ)tomarpartenasAssembléias
da
Geralmêdidasde interesse
ou à Assembìéia
lll) proporao conselhode Administração
Cooperatjvai
ou do
se pessoâfísice,a qualquercargodo Conselhodê AdmÌnistração
lV) candidatar-sê,
legâise ascontìdasnesteestatutoi
as resÌrições
observadas
FÌscã1,
Conselho
objetodestâì
que consLituam
ds operações
V) etetuarcom a Cooperativd
negóciosda sociedade'podendo
Vl) solicitarpor êscrito,qualquerinÍormaçãosobreos
Geralordinária'consultarna sede
aìnda,dentro do mês que antecederà Assembléia
desdeque issonão ìmphquee9í\
e Contábeis'
LivrosFiscais
Sociâlo BalançoPatrìmonial,
/
e
atìvidades;
êxpediente
do
seu
desenvotvimento
ao
embaraço
í "\
do lìvroou fichade MatÍicula
constantes
sobreos regÌstros
Vll)obterÌnformação
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An. 10 - Constìtuemobrigaçõesdo sócio:
|-

do cepitalnosìermosdesteEstatuto;
e realizarquotâs-pãrtes
subscrever

dentre os quaiso de
com a Sociedade
pontualmente,os compromissos
ll - satÌsfazer,
de mânter em diã os
participaratìvamenÌeda sua vida societáriae empresariale
estandosujeìtoa suspensãodos mesmos'
pagamentosdos serviçosdisponibìlizados,

regrando-seexc|usìVamenteasrelaçõesentÍeâspartes,pelalegisIaçãocoopeÍativista
de qualqueroutralegislâção;
a aplicação
nãocabendoâo sócÌoquestionar
Gerais;
dasAssembléias
lll- participar
|V-acaterasdêcisõesêmanadasdasAssemb|éìaseórgãosdeadministraÇãoda
bem comoseuspadrões,normase re8ulamentos;
coopeÍativa,

V-AutorizôraCEDRAPtransitaí|ivrementepe|asuaproprìedadepararea|izâçãod
estender
de topograÍialìgadosa construçãode redes'bem como
serviçospreliminares
(vinte)metrosdê
dentrode umaÍalxade terra(emlinharetaou não)de 20
redeselétricas
mesmo tendo por finalidadeo
largura,Ìndependentede qualquer indenìzaçâo'
fazendovaler â autorização'que é dê caráter
atendimentoa novos interessados

e irretratável,pu.unã,"*
ìrrevogável

e não Íâzer qualquer
f]"a"i'os-ó sucessores

o direito apenasde efetuarculìuras
sob as redeselétrìcâs,reserçaÊdo_lhe
construção
peÍturbarou coìocarem
ou de pêquenaaltura,de talí:jrì:;4ue não venham
râsteiras
do sistemaelétricoali êxistêntei
e manutenção
riscoâ operação

V|-autorizarautiIizâçãode|ìnhasetransformadoresinStaIadosemsuapropriedãdepara
de outrossó€iosou usuáriosi
atendimento
por obras e serviçossolicitadosà
Vll - suportaro custo financeiroque lhe caiba
cooperetlva.
que
em balanço'na proporçãodas operações
Vlll - Pagarsua parte nas perdasapuradas
de Reservenão for suficienteparâ
houverrealizadocom a cooperâtivase o Fundo

cobri-lâs;

/A\
enercia/
de
ã
utilização
com
relacÌonadas
sobreasativÌdâdes
/ ì
a esclârecimentos
lX- Prestar
\

elétricaj

/

V

\
colocandoos interessesda coletìvidade
X - Zelarpelo PatrìmônioMoral da sociedade'
individuais'
acimadosinteresses
contraídaspela CEDRAP
pelâsobrigações
Art, 11 - O sócìoíespondesubsidìariamenÌe
pêrantetêrceiro5,âtéoIimitedoVaIordasqUotas-partesdecapitaIquesubscreveuedo
nas operâçõesque houver realìzadocom a
que lhe coubêÍ proporcìonalmente
para os demìtidos' eliminadosou
cooperativa,perdurândoessa responsâbilidade
Geraldascontasdo exercicioem quese deua
pelaAssembléia
até a aprovação,
excluídos
retirâda.
exigidâa
do sócioseráinvocadadêpoisde judìcìalmente
5 1e - A responsabìlidade

da

CEDRAP.
a seusherdeiÍose
q 29- Asobrì8ações
e direìtosdo sóciotransmitem-se

sucessores'

deste
as condições
do sócio,que não poderásernegada'observadas
Art. 12 - A dêmissão
EstatuÌo,daÊse.áUnicamentêaseupedido,atrâvésdecomunicaçãoescrìtaao
em
do Conselhode Adminìstração'
sendopor este levaqaao conhecìmenÌo
Presidênte,
mediantetermo assìnado
suaprimeiraReuniãoe averbadano livroou fichade matricula

peloPresidente.
na
de Administração'
do sócio;óprdtliberaçãodo Conselho
a elimìnação
A.t,13- Dar-se-á

hìpóteses:
dasseguintes
ocorrência
ou quecolidacom
prejudicial
à CÉDRAP,
consìderada
atividade
de qualquer
l- exercícios
seusobjêtìvos;
no conceìtopúbìicoj
â sociedade
ou que desabonem
ll- práticadê atosdêsonrosos
|||-deixardecumprirasnormasfìxadaspãraauti|izaçãodosserviçosoferecidosou
praticarabusoiou fraudesna 5uautili2àção;
|V.compe|ìraCÉDRAPaatosjudiciaisparaobtersatìsïaçãodasobrigaçõespordébitos

próprìos
ou PoÍeìegarantidos;

V.deìxardêsatisfazerqUaIquerdébitocomacooperativaporprazode60(5essenta
do Conselho
por deliberação
do vencimento
sem que tenhahâvìdoprorrogação
Admìnistração
havendojustacãusa'
de Admìnistração
serádecididapeloConselho
Art. 14 - A eliminação
obedêcìdoodispostonoestaluto;sendoesteomisso,podêrátambémocorrersefor
fundamentadai
de motlvosgràves'em delìberaçào
a existência
rêconhecida
seráremetidaao sócio'dentro de 30 (trinta)dìas
S1e- Cópìado teÍmo de eliminação
que comprovea daÌa da remêssae do
contadosda decisâo,poÍ via postalou não'
recebimento;
do prazo de 30 (trinta) dias da data do
E2e - O sócio êliminadopoderá, dentro
para a primeìraAssembléiâ
recebimento da notifìcação, inÌerpor rêcìrrso suspensivo
Geral;
e
serádirigidoao presidentedâ sociedade
S3s- O recursode que trata o E anterior
recebidono efeitosuspensivo;
ao decidìr peìa eliminação do sócio'
54e - O Conselho de Admìnistração,
da sociêdade'poderádeterminaro
dos interessês
para saìvaguarda
excepcionâlmente,
decisão'
efeitomeramentedevolutivode recorsocontrasÚa
Art, 15 - A excìusãodo sócìoseráfeita;

.
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| - por dissoluçãoda pessoajurídica;

ll- por morteda pessoafísÌca;
-civÌlnãosuprida;
lll- por incapacidade
na
qLlejustifìcouseu Ìngresso
lV - quandose vêÍificâra pêrdado direìtosobreo imóvel
CÉDRAP;
*
de ingressoou permanênciê
estatutários
V - quôndodeixarde atenderaos requìsitos
sociedade;
Vl-portransfêrênciadealenolmentoauuLroagentedeprestaçãodes€rviço
impostapelo
compulsória
devìdoa transfêrência
Único- cooperadosexcluídos
Pârágrâfo
deâ[
serviços
em funçãode acerode árêas,â outro agenteprestadordos
PoderConcedente,
de acordoc*
de capitalrestituídas
de energiaelétrica,terãosuaspârcelas
distribuição
1 /
prazoae ate zo (vinte\
um
em
para
fim
este
especialmente
estâbelecida
programação
\-/
anos,devidamentecorrigidas
do sócìodemitido'eliminadoou excluÍdo'somentecom
Art. 16 - cessaa responsabìlidade
em quê ocorrera retirada'
e Contasdo exercício
do Balanço
êm Assembléia,
a âprovação,
das
do sócio'não o eximedo cumprimento
ou exclusão
elìminação
AÍt. t7 - A demissão,
ou
feitospelecEDRAPpoÍ sua solìcitação
que lhe caibampor investimentos
obrigações
diretamente
quelhetenhambenêficìado
do sóciopor motivos
ou exclLlsão
eìiminação
único- Nos casosde demissão,
Parágrafo
paraa
os serviços
que nãoo impeçamde continuara receberenergiaelétricada CEDRAP'
serão intêrrompidos'e serão
unìdadeconsumidoracadastradaem seu nome não
usuários.
considerados
CAPÍTUtOIV
SOCIAL
DOCAPITAL
é Ìlìmìtadoquântoao máximo'variândoconformeo
Ari, 18 - O Capitalsocialda CEDRAP
não podendo,entretento'ser inferiora RS20 000'00
subscritâs,
númerode quotas-partes
(vintemil reais).
no valorunitáriode Rt 0'01 {um centavode
91e - O Capitalé divididoem quotas-partes
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rearJ.
não associado'não podendo ser
S 2e - A quota parte é ìndivisívele intiansfôível a
e todo o seu
à sociedade'
de nenhummodo,nem dadaelil€ãrantiaa estranhos
negociadâ
deveráser ìndicadano livro oü fìchade
e restitLlìção
realização
movimento,subscrição,
específicos;
contábeís
e em registros
matrícula
maisde 1/3 {umterço)do total do capitalsocial;
ç 3e- Nenhumsóciopoderá5ubscrever
o candidatodeverásubscreverno mínimoo valor
5 4 - Paraingressona Sociedade
que
a 25 UFEsP(unidadêFiscâldo Êstadode SãoPaulo)'ou outro índice
correspondente
em quotas_partes'
venhaa substituí-lo,
dos dìreìtosincìdentessobre o imóvel que "tt'rtÀ'
Art, 19 - No caso de transferênciô
direitos e obrigaçõest
instaladaa Ljnidade Consumidorade associado,os
"ï I \\
\
isso'
Oesde
cue nara
nestesdireitos'
ao sucessor
poderãosertransferidas
quotas-partes
\ /
entre o âlienantee o \-"
novo tituÌar se torne sócìo,mediantetermo de concordânciã

dâcEDRAP;
deAdmìnistração
do Conselho
comanuência
adquìrente,
sobreo
que vender,doarou transferira qualqueros direitosincidentes
$ 19- O associado
das
e não íìzer a transferência
imóvelonde está instaladasuâ UnìdadeConsumìdora
como demitido e as
ouotas-partesdentro de 03 {três) meses será considerado
ao Íundode reservalegalda cooperativa;
quotas-partes
sêíãointegralizadas
da possêdiretãou indiretaa terceironão importâránatransferência
S 2-.- A transferênciâ
o
e, salvoo prevìstono parágrafoanterior'seráconsiderado
da condiçãode associado
do capÌtalque integralìzou
previstono incisolV do aÍtigo 15, com o direitoà restìtuição
naformado previstonesteestatuto'
peloseuvalornominal,semcorreçãomonetárÌa,
só
o associãdo
ou exclusão'
eliminação
Art, 20 - Emqualquercaso,como nosde demissão,
pelo sêu valor nominal'sem
terá direito à Íestituiçãodo capital que integralizou
monetárÌa.
correção
poderá ser exigidadepoisde
91e - A restituiçãode quê Ìrata este artigo,somente
tenhâ
contábeisem que o associado
Geralas demonstrações
aprovadopela Assembleia
sidodesligado;

I
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'Ir
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de
parcela
o
valorde 1OO(cem)quotâs-partes
primeìrâ
até
terá como"d , .
5 2e A restituição
pãicelassemêstÍais
imediatoe as restantesem até 16 {dezess€ìr)
em tal númeroque
de associados
Éxclusões
etiminaçoeic'u
5 3p - Ocorrendodemissôes,
das importánciasreferidasnesteârtigo possamameaçara estebilidade
as restituições
que
da sociedade,esta podêrá restituí-Ìasmediante criterios
econômico-financeira
a suatranquilacontìnuidade
resguardem
V
CAPITUTO
pa assEMgLÉta
GERAL

Art.21-AAssemb|éiaGeraldossócìos,ordináriaouextraordinária,éoórgãos0prem

CEDRAPtendopodêres,dentrodos|imitesdaLeiedesteEstatuto,pâratomãrto

oualouerdecìsãodeÌnteresseSoc|a!esuasde|iberaçõesobrigamÌambémausente

discordantes.
convocadaê dirigidapelo Preside
Geralserá hâbitualmenÌe
Aft,22 - AAssembléiâ
pelo conselhoFiscalou' a
mediantêdeliberaçãodo conselhode Adminìstraçâo'

êm plenogozodosseus
nãoatendida, por 1/5 {umquinto}dosassociados
soìicitação
direitos.
Gerais
as AssembÌéiâs
aÉ.23 - Em quelquerdâs hìpótesesreferidasno artiSoanterior'
mínimade 10 (dez)dias;
com antecedência
serãoconvocadas
se
a Assemhléiâ
prìmeìraconvocação'
51s - Não havendoquórum para instalarem
1(uma) horâapóso horárioda primeirae' em terceira
reunirá,êm segundaconvocação,
pâràa segundü;
uma horaapóso horáriodeterminôdo
convocação,
Gerale as 3 (três)
Um únicoêdital poderáconvocarmaìsde uma Assembléia
os prazos
poderãoser feitasno mesmo,desdeque consteexpressamente
convocaçõe5
5

2s -

paracaoauma;
será feita
Art. 24 - Não havendo "quórum" para instalação da Assembléia'
mínimade 10 (dez)dias'em editalpróprio
com antecedêncìa
novãconvocaçâo
seráadmitidaa intenção
parasuainstalação'
919 - se, aindaassim,não houverquórum
as autoridadesdo
de dissolvera sociedadê,fato quê deverá ser comunicado
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cooperatÌvismo.
Geraisdeveráconter:
dasAssernbleia:
Art.25 - o Editalde convocação
sêguidapela expressão
a) a denominaçãoe identificação.o.'pËtà-ïu Cooperativa'
ou Extraordinária;
Geral",Ordinária
de Assembléia
"Convocação
o
assìmcomoo localde suareâlização'
b)o dia e a horada reuniãoem cadaconvocação,
serásempreo da sedesocìal;
qual,salvomotivoiustificado,
especifìcações;
com as devÌdas
c) a ordemdo diadostrabalhos,
do quórum
paraefeìtodê cálcLrlô
na datada expedição'
d)o numerode sóciosexlstentes
de instalação;
pelaconvocação
do responsável
e)a assinatura
no mlnlmop
serfeitãpor sócioso EditalseÌáassinado
19- No casode a convocação

.

do documentoque ã solìciÌou
5 (cinco)signatários
dependências
dasprincipais
seráafìxadoem locaisvisíveìs
2e o Editalde convocação
no municípioda sede
publicadoatravésdejornâldê circulação
da cooperativa,

.

ãdministrativãeinÍormadoaossócÌosatrevésdecircuIar,podendoseíuti|ìzado,aìnda,
outrosmeiosde divuìgação.
Geral' é o seguinte:
dâ Assembléia
Art.26 - O quór'-lmparaa instalação
de votarnâ primeiraconvocação;
a) 2/3 {doisterços)dossócios,em condições
convocação;
b)metademaiSum, na Segunda
c)mínimode 10 {dez),naÌercêìra
o número
do quórumreferidonesteartigo'determina-se
91e - Pãraefêitode verificação
do
dos mesmosconstanÌes
pelasessinâturãs
de sóciospresentesem cadaconvocação
Livrodê Presênça
S 2s -

naÍormade seusatosconstìtutivos'
jurídicasserãorepresenÌâdas
As pessoas

Art.2?.ostrabaIhosdaAssêmb|éiâGeralserãodirigidospetoPrêsidente,auxiliadopeto
de cargossociais
da mesaos ocupantes
a participar
podendoser convidado
secretário,
o Presidenteconvidâráoutro
E 1e - Na ausênciado Secretárioe de seu substituto'
AÌa'
os trabalhose lavrara respectiva
ocupanteda mesaparasecretariar

da sociedâde'os Ìrãbalhos
pclo Presidente
Geralnão convocada
5 2e - Na Assembléia
pelcpieâàtio'
serãodirigidospor sóciosescolhìdos

aoquadrosocial'
estranhas
Gerài-pessoas
daAssembléia
S3e- Nãopârticipam

AÉ.28-osocupantesdecargosdedireçãoefisca|ização,bemcomoquaisqueroutros
dìretaou
queâ eìesse reïiramde maneìra
nãotêm direitoa voto em assuntos
sócios,
dê tomar
de contas'masnãoficamprivados
dentreos quaisos de presração
ìndireta,
partenosdebates
ê elasreferentês'
Art.29.NaAssemb|éìaGera|emqueforemdiscutidosBa|ançosecontas,|ogoèpósa
das peçascontábeise do parecerdo
leiturado Relatóriodo Conselhode Administração'
um
os trabalhosê convidaráo pìenárioa incllcar
suspenderá
o presìdente
Fiscal,
Consêlho
sóciopâradirigìros debatese votaçãoda matéria'
e demaismembrosdo conselh
o President€
a direçãodos trabalhos,
5 1s - Transmìtida
d
no recinto'à disposição
e Fiscaldeixarãoâ mesa,permanecendo
de Administração
que lheforemsolicitados
paraos esclarecimentos
Assemblêia,
para
entre os sócìosum secretário"ad hoc"
5 2s - o PresidenÌeindicadoescolherá
a serem ìncluídasna Ata' pêlo
âuxiliá-lonos trabalhose na rêdaçãodâs decisões
da AssêmbÌéia.
secretárÌo
Geralsomentepoderãoversarsobreessuntos
dâ Assembléia
AÍt.30 - As deliberações
e os qÚecomêlestiveremdiretae ìmediatarelação'
do Editalde Convocação
constantes
mâs a
a hipótesêdo art 48' será habitualmentêaberta'
6 1e - A votação,ressalvada
entãoas normasusuai!
aïendendo-se
Assembleia
Poderáoptar peìovolo secreto'
ìida'aprovadâ'
deveráconstarem Ata cìrcunstanciada'
I 29- O que ocorrerna Assembléiâ
pelosmembrosdo conselhode
em livropróprio,no finaldostrabaìhos
lavradae assinada
pela
de 5 (cinco)sócios'designados
por uma comissão
e Fiscalpresentes,
Administração
e por quantosmaiso queifamfazê-lo'
Assembìéia
serão tomâdas pelo voto indìvidualdos
5 3e - as dêcisõesda AssembléiaGeral,
têndocadasóciodireitoa um voto
participantês,
6 4e - Ficavedadoo voto por procurâção'

' ' '
'-'

":votado, o sócio que seja ou tenhe sido empregâdoda
e
ser
votar
de
impedldo
Fica
5e
5

qìJ'É
apigvarâscontasdo ano socialem
até a datada Assembléia
cooperativa,

quetenha

assuasfunções.
deixado
Geral de sócio admìtido depoisda
5 6e - É vedada a particjpaçãona Assembléia
desta.
convocâção
serãotomadaspela
Gerâlordináriae Éxtraordinária
da Assembìéia
5 7e- As deliberações

devotos.
simples
maìoria

\

nos 3 (três)prìmeiros
Ârt. 31 - A AssembléiâGêralordináÍìesê reelìzâráanualmente
assuntos:
mesesdo ano,cêbendolhedelìberarsobreos seguìntes
anterior,compreendendo;
de contasdo exercício
l) prestação

dâgestão;
â)rêlatório

patr;monìar;
b)balanço
do resultadodo exercício;
.) dêmonstrativo

{I /Í
Y:/

dassobrasou a formade cobêrturadâsperdasâpuradasj
ll) destinaçâo
de cargossocìais;
de ocupantes
ou destituição
reeleição
lll)eleição,
bêm comoo valoroa
do presidente'
lV)fixar,quandofor o caso,à verbade representação
Administraçãoe Fiscalpêlo
cédula de presençados membros do Conselhode
reuniões;
às respectivas
comparecimento
por leì' à
excetoaquelesreservados'
assuntosde ìntêressedâ sociedade,
v) Quaisquer
GerâlExtraordináriâ'
da Assembléia
delibêração
e tem
reúne-sesempre que necessárìo
art. 32 - A AssembléiaGerel Extraordinárìâ
desdeque
de interesseda Cooperativa'
assuntos
poderesparadeliberarsobrequaisquer
constemdo Editaìde Convocôção.
dêliberârsobreos
GeralExtraordináíia
da Assembléia
exclusiva
ç 1s - É de competência

l) reformade Estatuto;
ou desmêmbramento;
ll) fusão,incorporação

/ ì l\\
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I
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Fiscal.
d) parêcerdo Conselho

asSuntos:
seguÌnte5

]l\
l\ iì
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ê nomeaçãode liquidantej
voìuntária
lll)dissolução

do liquìdantei
lV)contas
V)mudançade objêtivoda sociedade.
E 2e-

os votosde
tratadasnesteartigosão nêcessários
Paravalidadedâs deliberações

2/3 {doisterços)dossóciospresentes.
VI
CAPITULO

DÉADMINISTRA
DOCONSELHO
Art.33.ACEDRAPseráadministradaporumconselhodeAdministraçãocompostodeT
secretário'2
(sete)membros,todos sócios,com títulosde presidente'vice-presidente'
(doìs)diretoresadjuntose 2 (dois)suplentes
é de 04 (quatro) anos e tem
51e - O mandatodo Conselhode Administração

encerramentonoatodapossedonovoconse|ho,sendoobrigatóriaârenovaçãodep
mênos3 {três)de seusmembros,incluindoos suplentes
parâo conselhode Administração:
ç 2s- 5ãoinelegíveìs
referidasno Art. 51 da ìei5 764171;
a) as pessoas
GeraÌsque antecederam
das4 {quâtro)Assembléias
b) o sócìoque nãotenha partìcipado
salvomotivode forçâmaiorcomprovado;
a eleìção,

o dispostono incisoV do art 13
observado
c) os queestejamem débjtocom a CEDRAP,
destêesÌâtuto;
na
4 {quatro)anosde ingresso
nãotenhamcompletado
d) ôs que,à detada eleiçâo,
sociedade;

e)osóc|oquepessoalmenteouporempresadaquâ|tenhapârticipação,mante
de bensou
contratode fornecimento
a eleição,
nosdoìsanosanteriores
tenhamantido,
à sociedade;
serviços
dasociedade
f)o sócÌoquenãoestiverno usodiretodosservìços
ao
no E 1edo art 51 da Lei5 764/71sêestende
referida
de pârenÌêsco
5 3e- A proibição
bemcomoaosparentes
ou superior'
de cargode nívelequÌvalente
gerente
ou a ocupante
e afìns
consanguíneos

normâs:
rete-sepeìasseguintes
de AdministÍação
Art, 34 - O Conselho
'n'És e extraordinariamente
sempre que
a) rêúne-seordìnarÌamenteuma vez p,ër
do próprioconselho'ou' ainda'por
do Presidentè,'da:rnãioria
por convocação
necessário,
Fiscal.;
do Conselho
solicitação
dos seus membros'proibìdaâ
b) delìberavalidamentecom a presençada maioria
presentes'
tomadaspelamaioriasìmplêsdos votosdos
sendoas decisões
representação,
do voto de desempate;
o exercícìo
âo Presìdênte
rèservado
ao
lida'aprovadae assinada
êm Atacircunstanciada'
sêrãoconsignâdas
c) asdeliberâçõês
presentes'
Íinaldostrabalhospelosmembrosdo conselho
Geralcônvocada
da Assembléia
do cargo,por deliberação
à destituição
Art, 35 - SujeiÌa-se

que:
deAdministração
parãessefim,o membrodo consetho
especiâlmênte
p
nesteestãtutoou na legislação
exigìdas
l- perderqualquerdas condiçôes
nocargoj
ou posseou permanência
candìdatura
dasociedadel
àosinteressês
ou prejudiciãl
atodesãbonâdor
ll- praticar
o
vego,com ÍegsÌro em ata de reunjãoordinárìaou extraordìnáriâ'
S la - Consiclera-se
hipóteses:
nasseguintes
cargodê mêmbrodo conselhode Administração'
(trinta)dias
o membroeleìtonãotomarpossêno prãzode 30
a) quando,semjusÌlÍicativa,
do inicioda gestão;
contados
morteou impedimentolegalj
b)renuncì4,
ao longo
ou 06 (seis)alternadas
a 03 (três)reuniõesconsecutivâs
injustificada
c) ausência
do ano;
ocorrendo
assumiráo vìce-presidentei
5 2s - ocorrendoâ vacânciado cargode Presidente
avacância5ìmu|tâneâdestesdoiscargos,seráconvocadaaAssembleiaGera|par
no prazode 90 (noventa)dias'quando
dê eleiçãoparâos seuspreenchimentos
realização
do mandatodos substituídos
entãoos eleìtosexerceràoos car8ossomenteaté o final
o Sêcretárioassumiráâs
Durantee5te períodode vâcânciac até â possedos eleitos'
nêsteperíodopeloDiretorAdjunto
e serásubstituído
da presidência
atribuições
se os cleitosse
de Administração'
5 39 - A eleiçãode novos soplentesdo conselho

-:- .
" ,:
da próximâAssembléiaGeral
quando
da
realìzâção
tornaremefeÌlvos,aconteceÍá

Geraìconvocada
da Assembìéia
do carSo;PPrdelÌberação
à destituìção
Art. 35 - Sujeita-se
que:
paraessefim, o memoroúotonselhode Administração
especialmenÌe
estatuto ou na legislaçãopara
| - perder qualquer das condiçõesexigidasneste
no cargo;
ou posseou permanência
candidatura
da sociedade:
aosinteresses
ou prejudicial
ll- pretÌcãreto d€sâbonador
o
extraordináriâ'
vago,com registroem ata de rêuniãoordináriaou
5 1e - Considerâ-se
hipóteses:
nasseguintes
de Administrâção'
cargode membrodo Conselho
(trintaÌdias
o membroeleitonãotomarpo5seno prazode 30
a) quando,semjustificativa,
do inicioda gestão;
contados
morteou impedimentolegal;
b)renuncia,
âo long
ou 06 (seis)alternadas
a 03 (três)reuniõesconsecutivas
injustificada
c) ausência
do ano;
ocorrendo
assumiráo vice-presidentei
a vacânciado cargode Presidente
I 2s - Ocorrendo
a AssembleiaGeral para
a vacânciasimultâneâdestesdois cargos,será convocada
no prazode 90 {noventa)dias'quando
de eleiçãoparaos seuspreenchimentos
realização
final do mandatodos substituídos
entãoos eleitosexercerãoos cargossomenteaté o
DurânteesteperíododevacãnciaeaÌéapossedoseteitos,osecretárioassumiráas
nesteperíodopeloDìretorAdjunto
e serásubsrituído
da presidência
atribuições
se os eleitosse
do Conselhode Admìnistração'
S 3s - A eleìçãode novos suplenres
Geral
da próxìmaAssembleia
quandoda realização
acontecerá
tornaremefetìvos,
justificados'
serásubstituído
devidamênte
em seusafastamêntos
Aít. 36 - O presidente,
pelovicê-PresÌdente.
e o secretárioseÍão subsÌituídosPor diretoresadiuntos'
51e - o vìcê-prêsidente
peìamaioriadosseuspares'
escolhidos
de
maisda metadedos cargosdo Conselho
5 29- se ficaremvagospor qualquerÌempo
estiver
presidênciâ
deveráo presidente(ou os membrosrestantes'se a
Administração,
dos mesmos'
Geralparapreenchlmento
vâga)convocara Assembléia

. . ' ' .
até o fìnal do mândâto do 5eu antecessor'
I 39 - o substiÌutoexerceráo car8osomente

ou aosseusmembros:
deAdmÌniivaçã0
arÌ. 37- Évedadoaoconselho
paraÍins
da sociedade
e recursos
r*raterlals
mAieis,
| - permitirou fazerìlsode Ìmóveis,
damesma;
ou aosinteresses
à admjnistração
êstranhos
da socìedade'
e recursos
tâiscomocederbens'direìtos
atosde liberalidade,
ll - pratÌcar
dedívidas;
remissão
ou concêder
fãvores
outorgar
por si ou por empresaâ qual
de serviçocoma sociedade,
lll - firmarcontratode prestação
ou tenhaParticiPação;
represente

de suafunção'excetoaquela
peloexercício
qualquer
tipo de remuneração
lV - receber
prevista
no incisolV do artigo31
Art.38.AoconseìhodeAdminìstração,nosIimitesdalegisIaçãocabíve|,desteestatuto
Geral'competepÌanejar
da Assêmbléia
ou recomendações
as decisões
atendidas
dasociêdade'
dosobjetivos
a consecução
asaçõesnecessárlas
executar
entre outras'as seguintes
das suasfunções,cabem-lhe'
I 1e - No desempenho
âtribúìçõês:
elétrica'encaminharpleito de receita
a) fixar normaspara o fornecimentodê energiâ
tarìíes'taxase demaiscondiçõespâre a sua
requerldaao ór8ão regulâdor,estabelecer
do setorelétricobrasileiro'
ê cumprire fâzercumprirâ legislação
efetivação
pelossócios'por lìgações
sançôescontrafraudesou abusoscomeLidos
b) estabelecer
ìnc|usive
de eneÍgìae|étrìca,
às normasde fornecimento
oU outrasinfraçõe5
c|andestinas
os casosde cortê;
estabelecendo
financêirado sócio destinadaâ eobrìros
c) determìnaro montante da participação
encargosde serviçosadministrativos;
e os meiosnecessários
fìnanceiíos
o montantedos recursos
d) dêterminare píovidencìar
e serviços;
dasoperações
ao atendimento
ao
bem como os investimentosnecessarlos
e) fixar as despesasda administíação,
dasatividades;
dêsenvolvimento
dosdemaisempregados;
e demissão
f) contrataro gerentêe fixarnormasparaa adm'ssão

':

,

funcionali
g) fÌxaras normasde disciplina

paraos
e ïixar o limitqde'Jiânçaou segurode fidelidade
h) avaliara conveniência
ouaãloies;
dìnheiro
quemanipulem
empregados
dasociedade;
asnormãsparao funcionamento
i)estabêlecer
Externa;
deAudìtoria
osserviços
julgarnecessário,
quando
j) contratar,
dos
na aplicação
fìnanceiro
pelomercado
ofêrecidâs
àlternetivas
as melhores
k) buscâr
dasociedade;
recursos
dasocìedâde;
financeiras
controledasaplicações
ì) manterrigoroso
m)estabe|ecerasnormasdecontro|edasoperaçõeseserviços,verificando,mensã|menle
das
da cooperativae o desenvolvimento
no mínimo,o estado econômìco-financeiro
de balancêtesdâ contabilìdade'
operaçõese atividades em gêÍal, através
icos;
eSPecíf
demonstrâtìvos
de sócios;
e exclìJsão
eliminação
demissão,
sobrea admissão,
n) deliberar,
a cobrìra deprecìâção
destinadas
de reservas
taxasparaconstituìção
o) Íixar,anuaìmente,
permanênte'bem assimpara atender
ou desgastedos valoresque compõemo âtìvo
eventuaiscréditosincobÍáveìs;
Geral;
da Assembléia
sobrea convocação
p) deliberar
Geral;
da Assembléia
com autorizâção
q) adquirir,alienarou onerarbênsimóveis,
direitose
transigir,adquirir,alienare onerarbensmóveÌs'ceder
r) contrairobrigações,
mandatários;
constituir
referenteaosserviçosde energìaelétrica
especÍfica
s) cumprìre fazercumprÌra ìegislação
no paísi
fiscal
do sêtorelétÍico'trabalhista'
t) zelarpelocumprimentodas Leisdo cooperativismo'
e outrosaPlicáveis.
solicitarásempre que juìgar convenlenìe'o
5 2q - o conselhode Administração
assessoramentodogerenteedocontador,conformeocasoparaauxiliálono
a decidir,podendodeterminarque quaìquerdeIesapresente
d05assuntos
esc|arêcimento
projetossobrequestõesêspecifìcas'
previamente

'J' ':'

em forma
serãobãixadas
pelo conselhode Administração
S 39- As normasestabelecidas
Interno
e poderãocon:tiiúi'o sêuRegimento
ou InsÌruções
de Resoluções
atrÌbuìções:
cabe; ènt;ëÒutras'as seguintes
da cEDRAP
AÉ. 39 - Ao Presidênte
suasatìvidades;
assiduamente,
a)supêrvisionar,
com o gerenteou
conjuntamente
e autorizarpagamentos'
os chequesbancários
b) assinar
por estedesignado;
de Administração
outromembrodo Conselho
ou outro membrodêsignadopeloconselho'
com o secrerário,
conjuntamênte
c) assinar,
de obrigâções;
constitutivos
e demaisdocumenÌos
contratos
e presidiras reuniõesdo conselhode
d) convocar

bem comoa Assembléia
Administração'

Geraldossócios;
para esta finalidade'o relatóriodo a
e) apresentarà AssembléiaGeral,convocâda
Fiscal'bem como os planosde traba
social,baìanço,contase parecerdo Conselho
quandoformuladospelo conselhode Administração;
em Juízoê fora dele;
a Cooperativa
f) representar

pelo trabâlhodo
permanentemente
cabeinteressar-se
Art.40 - Ao vice-presidente
superiorêsa 15 (quinze)diâs
nos seus impedimentos
subsÌiÌuindo-o
presìdente,
con!tnu05,

âÌribuiçõês:
cabe,entreoutras,asseguintes
Art,41- Ao Secretário
Administraçãoê das
. sêcretariâre lavrar as atas das reuniõesdo Conselhode
e arquivosreferentes;
pelosìivros'documentos
Geraìs,responsabilizando_sê
Assembléias
contÍatose demaìsdocumentos
com o presidente'
aonjuntamente
. âssinar,
constitutivosdê obrigações.
e o Gerentenão sãopessoalmenle
de Administração
do Conselho
AÍt. 42 - os integrantes
mas
pelos compromissosque assumiremem nôme da sociedade
responsáveis
se procederem
solidariamentepelos prejuízosresultantesde seus atos'
responderão
dolosamente.

cAPrÍuLovll
FISCAL
DO CONSELHO

'-'.''.
AÉ.43-oconse|hoFisca|éconstituídopor03(três)membrosefetivose03{três)

Geralparamandatode 01 (um)ano'
todossócios,eìeitospelaAssiÌnbÌéia
suplêntes,
1/3{uml;içói dosseusintegrantes
de apenas
a reeleìção
permitida
Fiscal:
parao Conselho
5 19- Sãoinelegíveis
dequetratamos55do art-56daLeins 5.764/71)
a)Aspessoas
Geraisque
de pelomenos4 (quaÌro)Assembleìas
b) o sócioquenãotenhaparticipado

a eleição;
antecederam
V do art 13desteestaÌuto;
no inciso
o disposto
em débito,observando
cì Osqueestejam
na
(quatro)ânosde ìngresso
dì Os que,à datada eleição,não tenhamcompletado
S0ciedade;

mantenha
da qualtenhaparticipação'
ou por empresa
e) O sócioq'repessoalmente
de bens
contratode fornecimento
a eleìção'
nosdoìsanosantêriores
tenhamantido,
à sociedade;
serviços
da sociedade'
f) o sócioquenãoestìverno usodiretodosServiços
ao
no 5 19do art 56 da Lei5 764/71seestenoe
referida
de parentêsco
5 2e- A proibição
bemcomoaosparentes
ou supeÍior'
de cargode nívelequivalente
gerente
ou a ocupante
e afins
consanguíneos
Fiscalaqueleque
o car8ode membrodo Conselho
Art. 44 - Perdeautomaticamente
ou 06 (seis)
a 03 (três)'euniõesconsecutivas
sêmjustifìcativa,
deixarde comparecer,
ao longodo ano;
alternadas
o suplente'
assume
a vacância,
únicoOcorrendo
Parágrafo
uma vez por mês e
aÍt. 45 - o ConselhoFiscalreune-seordinariamente

extraordÌnâriamentesempíequenecessário,comaparticipaçãode03(três)deseu
membros.
dentreos seusmembrosefetivosum
5 19- Emsuaprìmeirareunião,serádesignado
e diÍigiros trabalhosdestas'e' um
as reuniões
de convocar
ìncumbido
coordenâdor,
secretário;
por
dosseusmembros'
ainda,por qualquer
poderãoserconvocadas,
S 29- As reuniões

.

. .
: : : .' '. ' :; -' .
, .
" .. '

:
i
t : ,
: , . : Geral;
ou da Assembléìa
de Admìnistração,
do Conselho
solicitação
' , i :

própria
o'f bcÌeta'io' dar-se-áa substituìçãona
5 3e - Na ausênciado coordenador
;_n "
"
reuniãoem que se observoua eusêncie;
proibidaa
tomadâs por maÌoria simples de votos'
5 4e - As deliberaçõesserão
no final dos trabâlhosem
e constarãode Ata, lida' aprovadae assìnada
representação
presentes'
Fiscais
cadareunião,pelosconselheìros
ConselhoFiscal'o presidenteda sociedade'
AÉ. 46 - ocorrendotrés ou malsvagasno

GeralpaÍao seupreenchìmento
Assembìéia
convocará
sobreas operaçoes'
fiscalização
exercerassídua
Fìscal
ao Conselho
Art.47 - Compete
atribuições:
entreoutras'asseguintes
câbendolhe
e serviços,
atividades
contábili
conÍêrecom a escrituração
bancaria
se a movimentação
a)verificar
com
despesasrealizadasestão de acordo
b) examìnarse os montantes dâs
de Admìnistração;
do Conselho
determinações
vem se reunindoreguìarmenle;
c) verificarse o Conselhode Administração
quantoaosserviçosprestâdos;
do associado
se existemreclamaçôes
d) averiguar
créditos é feito com regularidadee se
e) inteirar-sese o recebimentodos
sãoatendidoscom pontuâlidadel
compromis5os
com empregados;
se exisÌemproblemas
Í) averiguar
a cumpíir junto às autoridadesfiscais'
g) certificar-sesobre exigênciasou deveres
bemassimquantoaosÓrgãosdo cooperatìv'smo;
ou admÌnistrativas,
tíabalhistas
e outrosestãoem boa guarda'
h) averiguarsê os estoquesde maÌenais'equìpamentos
bêmcomoaexatidãodosregistrosdasquantidadesevalores'assimcomo'seos
de normasproprlas'
periódicos
ou anuaissãofeÌtoscomobservância
ìnventários
o baIançoe o relatórioanuaI
mensaì5,
e outrosdêmonstrâtivos
os balancetes
i} Examinôr
doconseIhodêAdministração,emitindoparecersobreestesparaaAssembléiaGeraì;
dos seustrabalhos'solicitàndo'
as conclusões
de AdmlnlsÌração
j) apresentar
ao Conselho
e' não
medidascorretivas
violaçãoà lei ou ao estatutoda sociedade'
quandoconstatadâ
Geralparaesseflm'
convocarAssembléia
sendoatendìdo,

Paragrafoúnico - ParaÍins de cumprimentodas suasâtribuições,poderá o ConselhÕFiscâl

bem como dos serviçosde auditoria
técnicoesp{tcialiiado
se valer de assessoramento
ao LonselnAdeAdministração.
externã,medianÌesolÌcitação
VIII
CAPITULO
ELEITORAL
DO PROCESSO
e do ConselhoFìscal
de Administração
ArÌ.48 - As eleiçõesparâ os cargosdo Conselho

Geral.
emAssembleia
serãorealìzadas
I 1e

São dìstìntasas eleiçôesde quc traÌa estê artigo.

das eleiçõesserá designadauma ComissãoEl€itoral
5 2e segundo- Paraa realização
caso a
compostapor 03 (três) cooperadosìndicadospor cada chapa concorrente
da
da comissãoElêitoralacarretenúmeropar, serásolicitadaà Federação
composição
para
do Estadodê São Paulo,paraesta em entidadeindiqueum membro
Cooperatìvas
de Presidênte'
Eleitoralna condição
particìpar
dâ Comissão
AÍt. 49 -Avotação é diretae o voto sêcreto.
poder-se-á
optar
de uma únicachapa,por decisãoda Assêmbléia,
O1e- Hâvêndoinscrição
pelosistemade aclamação.
em maisde umachãpa
de candidato
5 2e- Flcavedadaa participação
quê integramchapa
Art. 50 - Somente poderão concorreràs êleìçõescandidatos
completa.
e Fiscal,a chapa
Arl, 51 - PoderápaÍtìciparda eleiçãodo Conselhodê Administração
Geral'
Assêmbléìa
da respectiva
inscritaaÌé 05 (cinco)diasantêsda reâlização
em livro píóprio,nã sededa
de que tratâ êsseartigoseráformalizada,
ç 1s ' A inscrição
êm dìasúteise no horáriocomercial
coopêrativa,
ao termo
quandona date quê corresponda
$ 2e - Prorrogase para o dia subseqüente,
final para inscriçãoprevistâno caput deste artigo não haja expedientena sede da
cooperatNa.
e do Conselho
dê Administração
aoscargosdo Conselho
Art. 52 - As chapasconcorrentes
deverãoaPresenÌarl
Fiscâl

.1

l) relaçãonomìnaldos concorrentes,com os respectlvoscar8os;

perasuainscrição;
por escrito,de cadacandid'aio
ll) autorjzação,
parâfim de registro
deverãoapresentar,
individualmente
único- Os candidatos
ParágraÍo
documentos:
da chapaque integram,os seguintes
de bens;
lll) declaração
(Art 51 e,caputda tei n e 5 764171)'
de elegibilidade
lV)declâraçâo

quândopossuir
titulode eleitore P15,
V)copiado RG,CPF,
o ingresso
do imóvelou do títuloque autorizou
do documento
Vlì copiaatualizada
Sociedâde.
renunci
inelêgível'
do candidatoquefor considerado
A.t. 53 - É Íãcultâdaa substituição
ou faleceÍapóso termo finaldo prazode regìstro

dosvotosapurados
simples
Art.54- Seráeleitaa chapaqueobtivera maioria
Único.
Parágrafo

seráeleiÌâa chapaqueabrigueo maìornúmero
Emcesode empate,

queconcorram
a reeleição
deConselheiros
CAPIÍULO IX

serálevantadono
AÍ1.55- O BalançoGeral,incluídoo confrontode receitase despesas'
dia31de dezembrodê cadaano.
os seguintes
no balânço8eral,devemser deduzidos
AÈ. 56 - Dassobrasliquidasapuradas
percentuais:
.

Legâl;
20%(vintepor cento)paratundo de Reserva

.

e Social
Técnica'Ëducacional
de Assistência
5%(cincopor cento)paraa Reserua

.

10%(dezpor cento)ao Fundode Desenvolvimento:

aos
previstanesteartigo'serãodistrìbuídas
5 19 - As sobrasliquidas,apósas deduções
salvodeliberação
de cadaum com a sociedade'
associadôsna proporçãodasoperações
Geral,que poderádestìnaro referìdosaldo,total ou parcialmente'
da Assembléia
que nãotenhamcoberturâdo Fundode ReseÍvâLeeal'serão
5 2e- As perdasveriÍicadas,

Gerel,na proPorção
Assembléia

entreos sócios,ôPós
rateadas
que houveaem
dasoperações

eventuaisPerdassofridas,sendo

Art. 57 - O Fundo de Reserva
indìvisívelentre os sócìos

âo
destina-sea investimentosnecessários
art. 58 - O tundo de Desenvolvimento
da socìedade.
dasatìvìdades
atendimento
de
e Socialdestinase a prestação
Educacional
Técnìca,
Art. 59 - O Fundode Assistência
assistênciaaossócios,seusfemiliareseaosempregadosdaCoopeÍativâ'conformêas
de Administração
normastraçadaspeìoConselho
'a' 'b' do ôrtigo56 desteEstâtutosã
Art. 60 - os fundosa que se referemas alíneas e
indivisíveisentreo5sóciosmesmonocâsodedisso|uçãoeIiquidaçãodacooperativÍ,
hìpóteseem que recebeÍáa destinaçãoprevistaem lel

qualquerdireitosobreo5
ou excluído,
Art, 61 - Nãotem o sóciodemitido,elimÌnado
e social'
Educacional
Técnica,
ou deAssistência
de DesenvolvimenÌo
fundos
X
CAPITULO
GERAIS
DASDISPOSICõES
assim
possedos ocupantesde cargosdo Consêlhode Administração
Art. 52 - Dar_se-á
comoaosdoconse|hoFiscal,nodécimoquintodiaútÌlsubseqüênÌeaodareâlizaçãoda
Geralque os elegeu
Assembléia
e do conselho
único- O mândatodos mêmbrosdo conselhode Administração
Parágrafo
até a possedos novoseleitos'
estende_se
Fiscal
que a qualquertempo' se
Art.63 - o sócìonão impedirá,sob pena de êliminação'
ou a
para atendimentoa outros associados
dos ramaisinstalados
píomovaderivações
soclal'
terceiros,conforme estabelêcidono artigo 10, inciso V deste estatuto
são de
que todas as redes,linhas,ramaisou acessórios
expressamente
reconhecendo
em vigor,até o ponto de entregade
nos limitesda leeislâção
propriedadê
da CÉDRAP,
cadaum.

. : ,
arì. 64

l

A C E D R A Ps e d i s s o l v e r á v o l u n t a r i a m e n t e :

suaformajurídica:
a)Sealterada
de suas
o prosseguimenio
a Íêduçãode sócìosa núfiêrõ-queinviabilize
b) ocorrendo
atividades;
no "caput"do Art 18desteÉsìatuto;
aoestipulado
socialsetornarìnferìor
c)Seo capital
atividâdes.
de sLrâs
d) Pelâparalisação
nashÌpÓteses
nãofor promovidavoÌuntârìamente'
únìco- Quandoa dissolução
Pârágrafo
â pedidode qualquer
previstas
nesteaftigo,a medidapoderáser tomadajudicialmente'
sócÌo.
peÌo conselho de
Art. 65 - Os casos omissos neste estatoto, serão Íesolvidos
lei e aos
"ad referendum"da AssembléiaGeral,com observânciaà
Adrninistração,
pertinentes
princÍpios
doutrinários
Social'revogando-se
Art. 66 - Vigoraráa partir desta data o estabelecidoneste Estatuto
asnormasdo anterior.
conÍôrmêdispostono 6 2e' art 30' desteEstatuto'
e as assinaturas,
Art.67 A transcrição
queo mesmofoi aprovado,constamdo livrode Atas
bléìaGera
presentes
à

dos

reSpecÍvo.
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EDrfA!DÉcoNvocAçÃo
ial EXTRAoRDINÁRn
assEMBLÉrÀcE
1e,2gEtítoNvocAçÕEs

- CEDRAP'
no usode suâs
do Alto Paraíba
da Região
de ElêtriÍiceção
da coopêretiva
O presidente
em
aoscooperados
EXTRAoRDINARIA
GERAL
DEASSEMBLEIA
realizaa CONVOCAçÃO
atrÌbuições
de 2016,com inícioàs7:00horasem
de votar,parase íeuniremno dia27 de AGOSTO
condições
com a
suasedesocja|,à RuaMajor santana,107 ParaibunasP, em primeiraconvocação,
às8:00horas'coma
convocação
ou emsegunda
presença
de 2/3 (doisterços)de seusassociados,
à59:o0hores,coma píesençe
ou ainda,emterceiraconvocação
metademaisum dosassociados,
sobrêo seguintê:
excìusivâmente
paradelibeÍarem
de no mínimo!.0(dez)associados,
ORDEMDODIA:
eo
na REN704/2016
aprovada
à novametodoìogia
Socialadequando
do Estatuto
01.Atualìzação
precisa
O Estatutosocial da CEDRAP
SEM/SGT/ANEEL
constantena NovaÍécnÌca ne 9012076poderpararequerêrtarifas'quenão
Administretivo,
do Conselho
dentreas âtribuições
constôr,
existenaversãoatualdo Estatuto
os
à CoopêÍativa
para se associar
do EstatutoSociãlparacíiar contrapartida
02. Atualìzação
da
para
a existênciâ
çom bensou serviços
se obrigama contrìbuir
reciprocamente
cooperados
quecontrìbuem
paraidentìficar
aspessoas
portanto,criarum mecânismo
e é necessário,
CEDRAP,
mantémum regime
porquea cEDRAP
notadamente
da CEDRAP,
cooperativista
paraa finalìdade
de outrasdistrÌbuidoras
e murtosconsumidores
e permissionária,
misto:de cooperativa
.lurídico
â
comseuimóvel,sêjâpermitido
Quemnadacontribuir
em suaáreade atudção.
foramincluÍdos
ìnstalação
ou a
dê energiaelétrÌca'
paralinhade tíansmìssão
de passâgem
de seÍvìdão
instituição
etc
não
terádìreito
consumìdorâs'
paraextenSão
de Iinhaparaoutíasunidades
detransformador
massimcomousuarlo'
comocooperado,
â seradmitido
que o numerode
(quórum),comunicamos
outrossìm,para êfeitos ìegaise estatutários
da
de voto até esta data,é de 3467 bem como as deliberaçôes
em condições
cooperados
na Ordemdo Diado Editalde
constantes
somentêpodêrãoversarsobreos assuntos
Assámbleia

/
A propostade atuâlizaçãoestatutáriaênconÍâ se disponívêlno siÌe da CEDRAP
Convocação.

com or
www.cedraD
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