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COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI – CERVAM 

CNPJ nº 55.188.502/0001-80 
NIRE 35.400.010.657 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
 
O Conselho de Administração da CERVAM - Cooperativa de Energização e de Desenvolvimento do Vale 
do Mogi, por seu Diretor Presidente, abaixo-assinado, convoca os 615 associados matriculados em 
condições de votarem, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária VIRTUAL, a 
realizar-se por meio eletrônico, uma vez que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
convocada para o dia 30/03/2021, no formato presencial, foi cancelada por conta das Medidas 
Restritivas impostas pela Pandemia do Coronavírus COVID-19, com transmissão na sede da 
Cooperativa, adotando-se o aplicativo ZOOM como meio de participação e de deliberação, a ser 
realizada no dia 29/04/2021, às 15:30 horas em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos seus 
cooperados; em segunda convocação, às 16:30 horas, com metade mais um dos seus cooperados;  ou, 
em terceira convocação, às 17:30 horas, com o mínimo de 10 cooperados. Para efeito de quórum, será 
computado o número de cooperados aptos a votar, para tratar a seguinte: 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
1. Deliberação em Assembleia Geral Ordinária: 

 
a) relatório de gestão, balanço geral, demonstrativo da conta, sobras e perdas apuradas e parecer 

do Conselho Fiscal, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
 

b) plano de trabalho do ano em curso; 
 

c) fixação do valor mensal do pró-labore ou verba de representação dos Diretores Presidente e 
Secretário, e das cédulas de presença para os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal 
por comparecimento a reuniões; e,  
 

d) eleição dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do Estatuto Social.  
 
 

 
2. Deliberação em Assembleia Geral Extraordinária: 

 
a) reforma do Estatuto Social para suprimir os parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Estatuto Social. 

 

NOTAS:  

1. A Assembleia ocorrerá em formato digital modalidade esta amparada pelo art. 43-A, da Lei 

5.764/71, com alteração dada pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020 e nos termos previstos 
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do Estatuto Social da CERVAM, disponível através do endereço eletrônico 

http://www.cervam.com.br/img/estatutosocial.pdf;   

 

2. Realização da Assembleia Geral Ordinária ocorre com base na liminar obtida através do 

mandado de segurança, proc. 1017458-19.2021.8.26.0053, em trâmite perante a 12ª Vara da 

Fazenda Pública, Foro Central, impetrado pela Organização das Cooperativas do Estado de São 

Paulo – OCESP em prol das cooperativas do Estado de São Paulo; 

 

3. A transmissão da Assembleia será através da plataforma ZOOM. O link de acesso a Assembleia 

Geral estará disponível através do expediente a ser enviado a cada cooperado, bem como, 

disponível através do site da cooperativa www.cervam.com.br. Além disso, o link será enviado 

para o cooperado que tenha e-mail cadastrado; 

 

4. Caso o cooperado não receba o e-mail com o link para acesso ao sistema de realização da 

Assembleia, o cooperado deverá solicitar o acesso até o início da Assembleia, exclusivamente 

através do e-mail atendimento@cervam.com.br;  

 

5. A plataforma virtual suporta a participação de todos os cooperados de forma segura, 

permitindo sua interação. A CERVAM não poderá ser responsabilizada por falhas de conexão à 

internet, transmissão e recepção do cooperado, que prejudiquem a sua participação e/ou 

votação na Assembleia Geral; 

 

6. Para exercer o seu direito de voto, o associado deverá apresentar documento que o identifique 

com fotografia; 

 

7. Pessoa jurídica associada, para exercer direito de voto deverá apresentar contrato social ou ata 

para comprovação do representante legal; 

 

8. Com o acesso no dia da Assembleia Digital, o cooperado poderá participar e assistir a 

transmissão desta Assembleia. Os itens das pautas serão apresentados pela administração, e, 

após as manifestações e dúvidas dos cooperados, dirimidas conforme item 13 do edital, será 

aberto o canal de votação, informando-se o tempo disponível para que os presentes possam 

http://www.cervam.com.br/img/estatutosocial.pdf
http://www.cervam.com.br/
mailto:atendimento@cervam.com.br
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votar. Encerrado o prazo de votação para cada item da pauta, esta será concluída e apurados os 

resultados, que serão simultaneamente divulgados. Tanto a participação na Assembleia como a 

votação obedecerão aos critérios legais e estatutários; 

 

9. O ambiente virtual da Assembleia: o Zoom poderá ser acessado via internet através de 

computador, smartphone ou tablet, com câmera e microfone, através dos principais 

navegadores (Edge, Google Chrome e Mozilla Firefox), no mínimo com Windows 7, MacOS, 

mediante instalação prévia, desde que conectados à internet. O aplicativo atende os requisitos 

de participação por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos 

assuntos a serem tratados e o registro de presença dos associados;  

 

10. Previamente ao dia da Assembleia, os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação 

do aplicativo e acesso ao ZOOM, bem como, sobre a participação na Assembleia Geral  através 

do e-mail atendimento@cervam.com.br ou pelos telefones (19) 3589-3302 / 0800-016-1561 ou 

diretamente na sede da Cooperativa, em horário comercial;  

 

11. O prazo para inscrição da chapa para o Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, conforme letra d) 

do item 1. da ordem do dia da Assembleia Geral,  se encerra no dia 19/04/2021 às 17 horas, de 

acordo com o estatuto social, na sede da CERVAM, localizada a Rodovia SP 215, KM 96,7, em 

Porto Ferreira, SP; 

 

12. A relação de documentos para inscrição dos candidatos a Conselheiro Fiscal, bem como, a 

recepção das inscrições deverá ser feita junto ao setor comercial, mediante protocolo; e, 

 

13. As demonstrações contábeis do exercício de 2020 e o Plano de Trabalho para o ano corrente 

que compõem o Relatório de Gestão do ano de 2020, bem como a(s) chapa(s) de eleição para o 

Conselho Fiscal, estarão disponíveis aos associados através de solicitação por e-mail ou através 

do acesso ao site www.cervam.com.br. Caso haja dúvida, esta deverá ser enviada para o e-mail 

atendimento@cervam.com.br, antecipadamente a realização da data da Assembleia. 

Porto Ferreira, 08 de abril de 2021. 

Henrique Ribaldo Filho 
Diretor Presidente 

http://www.cervam.com.br/
mailto:atendimento@cervam.com.br

