
                                             

 

 
 

COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE 
CNPJ: 95.824.322/0001-61 – NIRE: 43400002600 

 
EDITAL DE TRANSFERÊNCIA E CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

A Cooperluz – Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, com sede na Rua Bela Vista, 62, em 
Santa Rosa/RS, inscrita no CNPJ 95.824.322/0001-61 – NIRE 4340002600, comunica aos seus associados e a 
comunidade regional que em atendimento ao Decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul de 
enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19), número 55.782, de 05/03/2021, a Assembleia Geral Ordinária, 
marcada para o dia 25/03/2021, fica transferida para o dia 30/03/2021, na modalidade Digital, de acordo com 
a Lei 5.764, Art.43-A e § único; Art. 1.080, § único do Código Civil e IN/DREI nº 81/2020.  
 
 
 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  - MODALIDADE DIGITAL 

 
EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO 

 
O Sr. Querino Volkmer, Presidente da COOPERLUZ – COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA 
NOROESTE, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social e por deliberação do Conselho de Administração,  
em conformidade a Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020, convoca os senhores associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se de forma digital, no dia 30 de março de 2021, tendo para fins legais 
o local da realização a Sede Administrativa na Av. Santa Cruz, 989, Centro em Santa Rosa/RS, com início previsto 
para as 8:00 horas em 1ª convocação, quando poderá funcionar com a presença de 2/3 dos associados; em 2ª 
convocação as 9:00 horas, quando necessária a presença de metade mais um dos associados; e, em 3ª e última 
convocação as 10:00 horas, quando funcionará com qualquer número, respeitando-se o mínimo de 10 (dez) 
associados, obedecendo á seguinte ordem do dia: 
1) Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício de 2020, compreendendo: 

a) Relatório da Gestão; 
b) Balanço Geral; 
c) Demonstrativo das Sobras e ou Perdas Apuradas; 
d) Parecer do Conselho Fiscal;  
e) Relatório de Opinião da Auditoria Externa;  

2) Destinação das Sobras Apuradas, após deduzidos os valores destinados aos fundos obrigatórios; 
3) Eleições dos componentes do Conselho Fiscal; 
4) Fixação do valor da cédula de presença a título de ressarcimento de despesas para os Conselheiros Fiscais pelo 

comparecimento as reuniões; 
5) Plano de Atividades para a gestão 2021; 
6) Autorização para a venda de bens do Ativo Não Circulante, bem como, autorização para aquisição de bens imóveis 

e/ou áreas em servidão; 
7) Assuntos Gerais. 

 
Nota: A participação e a votação dos associados(as) na assembleia será somente remotamente via digital. Para acesso 
ao sistema eletrônico da assembleia, o associado(a) deverá se cadastrar previamente até as 17:00 horas do dia 
29/03/2021, no  endereço eletrônico: www.cooperluz.com.br, informando o nome, número  do CPF,  matrícula, e um e-
mail válido, além de estar rigorosamente adimplente com a cooperativa. Após a validação das informações pela 
Cooperativa, o associado(a) receberá um e-mail com “login e senha” que dará acesso ao sistema de participação na 
assembleia.     
 
Para efeito de quórum declara-se que o número de associados é de 19.251 nesta data. 

 
 

Santa Rosa/RS, 16 de março de 2021. 
 
 
 

Querino Volkmer 
       Presidente 

http://www.cooperluz.com.br/

