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EDITAL PUBLICADO NO JORNAL AGORA SÃO PAULO, PÁG A7, EDIÇÃO DO 
DIA 6 de FEVEREIRO 2018. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES 
 
 
 
O presidente da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, 
convoca os cooperados em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03 de março de 2018, às 7:00 horas em 
sua sede social, à Rua Major Santana, 107-Paraibuna-SP, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados, ou em segunda 
convocação às 8:00 horas, com a metade mais um dos associados, ou ainda, em 
terceira convocação às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberarem exclusivamente sobre o seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 
01. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo: 

A) Relatório da Diretoria,  
B) Balanço Patrimonial; 
C) Demonstração do Resultado; 
D) Parecer do Conselho Fiscal; 

 
02. Destinação do Resultado do Exercício de 2017; 
 
03. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes conforme art. 
43 do Estatuto Social. 
 
 
Outrossim, para efeitos legais e estatutários (quorum), comunicamos que o número 
de cooperados inscritos até esta data, é de 3.424 bem como as deliberações da 
Assembléia somente poderão versar sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia 
do Edital de Convocação e os que com eles tiverem direta e imediata relação. 
 
 
Paraibuna, 05 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 

CLOVIS MANCILHA BARBOSA 
DIRETOR - PRESIDENTE 
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 “ADMINISTRAÇÃO CEDRAP" 
 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
(2016/2020) 

 
 
PRESIDENTE   Clóvis Mancilha Barbosa 
VICE-PRESIDENTE  José Edson Carvalho Coelho 
SECRETÁRIO   Paulo Sergio Miranda Gonçalves 
ADJUNTOS   Sebastião Sergio Vitorio  
     Jorge de Paula Ribeiro 
 
SUPLENTE   David Gagliotti 
     Igor Alfred Tschizik 
 
 

CONSELHO FISCAL 2017/2018 
 
 
TITULARES:  Rogério dos Santos 

José Paulino dos Santos 
Vicente de Paulo Pereira 

 
SUPLENTES:  João Calos Ribeiro dos Santos 

   Joaquim Camargo Miranda 
   Manoel Carvalhal Pinto 
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MENSAGEM DA DIRETORIA 
 

 

 

 

Estimados cooperados 
 

Bom dia a todos, 
 

Hoje é um dia especial para todos que fazem parte 

desta cooperativa, porque eu digo especial, porque além 

de apresentar aos senhores bons resultados, obtidos com 

um trabalho sério feito ao longo de seis anos que 

estamos aqui no comando desta cooperativa, prova 

destes bons resultados, está em nossa classificação em 

1º lugar com o prêmio IASC –Índice de Satisfação ao 

consumidor – com total de 80% de aprovação, dentre as 

cooperativas de São Paulo avaliadas pela ANEEL. 

E também, pois hoje após a Assembleia teremos a 

solenidade de inauguração do busto do Ex-Presidente 

senhor Clóvis Faria Barbosa. 

Agora digo esta Cooperativa está presente em 

diversos setores da nossa sociedade, e sempre 

contribuindo para a melhoria, e que em 2018 possamos 

cooperar criando soluções inovadoras e melhores 

oportunidades para todos. 

 

Obrigado pela confiança. 

 

 

Clovis Mancilha Barbosa 

Diretor - Presidente 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
1 – Contexto operacional 
 
A Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, é uma 
sociedade sem fins lucrativos, regida pela Lei Federal nº 5.764 de 16 de dezembro e 
1971, sendo hoje permissionária para prestação de serviços publico de distribuição 
de energia, estando, portanto, obrigado a seguir as determinações da ANEEL. 
 
2 – Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis  
 
As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da 
cooperativa e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Consideram ainda os pronunciamentos, orientações e as interpretações 
técnicas emitidas pelo Despacho nº 4.356 de 22 de dezembro de 2017 e o Manual 
de Contabilidade do Serviço Publico de Energia Elétrica. 
 
3 – Esclarecimentos Gerais 
 
a – Demonstração de Resultado: Podemos observar que no contexto da Receita 
Operacional e do Custo de Operação, temos a inclusão das Receitas de Construção 
e Efeitos IFRS e das Despesas de Construção e Efeitos IFRS respectivamente, 
devido a adequação as Novas Normas de Contabilidade adotadas no Brasil. 
 
b – Balanço Patrimonial: Em razão da adequação as Novas Normas de 
Contabilidade adotas no Brasil, temos a reclassificação do imobilizado em curso 
para o intangível. 
 


