CRERAL - COOPERATIVA DE GERAÇÃO DE
ENERGIA E DESENVOLVIMENTO
CNPJ/MF Nº. 11.192.351/0001-68
NIRE nº. 43400098739
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da CRERAL - Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento,
inscrita no CNPJ/MF Nº. 11.192.351/0001-68 e NIRE nº. 43400098739, com sede na rua Léo Neuls, n°. 113,
sl. C, bairro São Cristovão, na cidade de Erechim/RS, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto
Social, convoca seus 9.903 (nove mil, novecentos e três) associados, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada na forma abaixo especificada:
DATA: 29 de março de 2022 (terça-feira);
LOCAL: C.T.G. Galpão Campeiro, localizado na rua Isidoro Castilhos, n°. 323, cidade de Erechim/RS;
HORÁRIO: Às 09 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos associados, às 10
horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e às 11 horas em terceira e
última convocação, com a presença de no mínimo 10 associados.
ORDEM DO DIA:
1 - Apresentação, discussão e votação das contas do exercício de 2021:
a - Relatório de Gestão;
b - Balanço Geral;
c - Demonstrativo de sobras e perdas;
d - Parecer do Conselho Fiscal.
2 - Destinação das sobras e/ou perdas do exercício de 2021;
3 - Discussão e deliberação sobre a remuneração ou não das quotas-partes;
4 - Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal;
5 - Discussão e votação do plano de trabalho para o ano de 2022;
6 - Assuntos gerais.
Obs: Serão observados todos os protocolos sanitários de prevenção ao Covid-19, mediante uso
obrigatório de máscara descartável ou de tecido, será cumprido o distanciamento mínimo entre as
pessoas, será disponibilizado álcool gel 70% para higienização das mãos e todas as pessoas serão
submetidas a aferição de temperatura antes de acessar o local.
Erechim/RS, 11 de março de 2022.
João Alderi do Prado
Diretor Presidente

