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Circular 001/2016. 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES 
 
 
 
O presidente da Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíba - CEDRAP, no uso de suas 
atribuições realiza a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA aos 
cooperados em condições de votar, para se reunirem no dia 23 de JANEIRO de 2016, com início 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. Atualização do Estatuto Social adequando ao Código Civil e Normativas do Setor Elétrico 

Brasileiro. 
 
As matérias de elegibilidade e eleições para os membros do Conselho de Administração e Fiscal, 
caso aprovadas, serão aplicáveis às eleições posteriores às do ano de 2016.  
A convocação desta Assembleia se faz necessária, para não se confundir com a próxima Assembleia 
Ordinária, onde se realizarão as eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal, segundo as 
normas vigentes. 
Outrossim, para efeitos legais e estatutários (quorum), comunicamos que o número de cooperados 
em condições de voto até esta data, é de 3584 bem como as deliberações da Assembléia somente 
poderão versar sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia do Edital de Convocação. 

A proposta de atualização estatutária encontra se disponível no site da CEDRAP / DOWNLOAD.  

www.cedrap.com.br 

 
Paraibuna, 04 de janeiro de 2016. 
 
 
 
 

CLOVIS MANCILHA BARBOSA 
DIRETOR - PRESIDENTE 

 


