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Resolução Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL N.º 001/2021 

 

Dispõe sobre a apresentação de documentos solicitados por associados de que trata a letra “f” do art. 7º do 

Estatuto Social. 

 

O Presidente da CERGRAL,  

 

CONSIDERANDO a responsabilidade da administração sobre as informações e dados a respeito das 

operações da cooperativa (informações corporativas), especialmente no que tange a correta e fidedigna 

divulgação de seu conteúdo; 

 

CONSIDERANDO que as normas de controle visam salvaguardar os interesses dos associados e a 

integridade do patrimônio da cooperativa mediante adequado conjunto de procedimentos de controle; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade as normas de controle para o conhecimento a todos os 

associados, funcionários e membros dos conselhos de administração, representantes da FECOERUSC e 

conselho fiscal; 

 

RESOLVE: 

  

Criar a Norma de Controle N° 001/2021 que se regerá pelas seguintes disposições: 

 

1. A solicitação de informações e dados a respeito dos negócios da CERGRAL deverá ser feito por escrito 

pelo associado e endereçada ao Presidente da cooperativa; 

 

2. As informações e dados da CERGRAL referem-se aos seus atos constitutivos, registros e relatórios 

financeiros, contábeis e operacionais usualmente disponíveis para exame; 

 

3. As solicitações serão atendidas no prazo de 48 horas (dias úteis); 

 

4. O prazo descrito no item 3 acima poderá ser estendido a critério da administração, na pessoa de seu 

Presidente, nos casos em que a solicitação envolva dificuldade técnica; 

 

5. Caso a solicitação envolva dados ou informações de custo elevado ou impossibilidade técnica de 

atendimento, a cooperativa poderá negar-se a prestá-la, desde que fundamentadamente; 

 

6. Os documentos solicitados serão disponibilizados para exame do interessado nas dependências da 

cooperativa, sob a supervisão de um funcionário; 
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7. Fica revogada a Resolução Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL Nº 001/2020. 

 

 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração. 

 

Gravatal, 03 de fevereiro de 2021. 

 

Aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada 03 de fevereiro de 2021. 
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