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Resolução Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL N.º 002/2021 

 

Dispõe sobre o funcionamento da Comissão Eleitoral. 

 

O Presidente da CERGRAL,  

 

CONSIDERANDO a responsabilidade da administração sobre processo de eleição nos termos do Capitulo 

XII do Estatuto Social; 

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° 002/2021 que se regerá pelas seguintes disposições: 

 

1) A Eleição do Conselho Fiscal será realizada por meio de Assembleia Geral, obedecidas as 

disposições legais e estatutárias e edital de convocação. 

2) O conselho de Administração designará uma comissão eleitoral que deverá ser constituída de três 

membros, todos não candidatos a cargos eletivos, para acompanhar o processo de registro e 

validação das chapas, bem como se responsabilizar pela organização da eleição. 

3) A designação da comissão eleitoral será definida na reunião do Conselho de Administração que 

deliberar sobre a convocação da assembleia geral. 

4) Os associados interessados no concurso aos cargos sociais para o Conselho Fiscal deverão compor 

chapa que deverá ser inscrita junto a administração da CERGRAL com antecedência mínima de 10 

(dez) dias da realização da Assembleia Geral. 

5) Para o registro da chapa a mesma deverá ser encaminhada ao presidente da CERGRAL, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Requerimento de Registro da Chapa identificando seus componentes e respectivos cargos 

(Anexo I); 

b) Declaração de Consentimento de participação dos membros da chapa por escrito e com firma 

reconhecida (Anexo II) 

c) Declaração de bens (Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física) ou conforme o Anexo 

III, assinada pelo candidato e com firma reconhecida; 

d) Curriculum Vitae (Anexo IV); 
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e) Cópias autenticadas da carteira de identidade e do CPF; 

f) Certidões Negativas da Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

g) Certidões Negativas dos Cartórios de Títulos, SERASA e SPC. 

h) Certidões Negativas de Ações Cíveis da Justiça Estadual e Federal, de 1° e 2° grau (prazo de 

validade 60 dias);  

i) Certidões Negativas Criminais da Justiça Estadual e Federal, de 1° e 2° grau (prazo de 

validade 60 dias);  

j) Certidões Negativas para Fins Eleitorais da Justiça Estadual e Federal, de 1° e 2° grau; 

k) Certidão negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial (prazo de validade 60 

dias). 

6) Todas as irregularidades verificadas nas chapas deverão ser comunicadas pelo presidente da 

CERGRAL ao representante da chapa em até 24 horas (dias úteis) a contar do horário da apreciação 

da Comissão Eleitoral. As irregularidades deverão ser sanadas em até 24 horas (dias úteis) após o 

recebimento da comunicação, sob pena de anulação das chapas. 

7) As votações serão realizadas em horário previamente estabelecido no edital de convocação. 

8) Para exercer o direito de voto o associado deverá apresentar-se munido de documento oficial com 

fotografia que o identifique. 

9) Independente do número de ligações, cada associado terá direito a somente 01 (um) voto. 

10) Não será permitida a votação por procuração. 

11) As pessoas jurídicas associadas exercerão o direito de voto através do seu representante legal que 

fará prova da legitimidade jurídica de sua representação através dos seguintes documentos: 

a) Contrato social, estatuto, ou outro instrumento de mandato hábil de pessoa jurídica, em via 

original ou fotocópia autenticada que, por si só, legitime o representante;  

b) Nesta hipótese o representante também comparecerá munido do documento especificado no item 

9. 

12) No exercício de suas funções compete a comissão eleitoral especialmente: 

a) Analisar a regularidade dos documentos requeridos no item 5 desta resolução; 

b) Verificar os prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exercício e do número de 

vagas existentes; 

c) Registrar os nomes dos candidatos, pela ordem de inscrição; 

13) Para o registro e validação das chapas deverão ser cumpridos os seguintes prazos: 

a) O requerimento dirigido ao Presidente da Cooperativa, devidamente instruído para inscrição das 

chapas concorrentes deverá ser apresentado até 10 (dez) dias antes da data prevista para a 

realização da Assembleia Geral; 

b) Apresentado o requerimento de inscrição da chapa, a comissão eleitoral, no prazo de 24 horas 

(dias úteis), a contar do ultimo dia de prazo para inscrição previsto no edital de convocação, 

analisará o pedido de inscrição, e se o mesmo estiver devidamente instruído, o deferirá; 
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c) Os documentos deverão ser reunidos em um envelope lacrado, visado no local do lacre e 

apresentado ao Presidente da Cooperativa que o encaminhará à comissão eleitoral para ser aberto 

na presença de um representante de chapa interessada, se o quiser. 

14) Constatada irregularidade de qualquer documento será concedido prazo improrrogável de 24 horas 

(dias úteis) para a devida regularização ou substituição do candidato, sob pena de indeferimento da 

inscrição da chapa. 

15) O prazo referido no item anterior será contado a partir da publicação de termo próprio no quadro 

mural na sede da CERGRAL, contendo data e hora, cujo conhecimento será de exclusiva 

responsabilidade dos candidatos. 

16) O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da Assembleia Geral. 

17) Fica revogada a Resolução Cooperativa de Eletricidade de Gravatal – CERGRAL Nº 002/2020. 

 

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 em 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

João Vanio Mendonça Cardoso 
 

Edio Damian da Silva 

Presidente 
 

Vice-Presidente 

   Alvaro Jose Medeiros Junior 
 

Edson Miguel Bonotto 

Secretário 
 

Conselheiro Administrativo Efetivo 

   Rosinéia Fermino 
 

Luiz Carlos Fernandes das Neves 

Conselheiro Administrativo Efetivo 
 

Conselheiro Administrativo Suplente 

   Ginaldo Rafael Correa 
  Conselheiro Administrativo Suplente 
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ANEXO I - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA 
 

 

 

Ao 

PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL - 

CERGRAL 

Gravatal-SC 

 

Vimos através do presente requerer o registro da chapa para concorrer a eleição Conselho 

Fiscal para o exercício de _________- da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal-

CERGRAL a realizar-se em ___/___/____, conforme edital. Abaixo relacionamos os 

nomes e respectivos cargos: 

 

 

 

1 – Conselheiro Fiscal Efetivo..............  

2 – Conselheiro Fiscal Efetivo..............  

3 – Conselheiro Fiscal Efetivo..............  

4 – Conselheiro Fiscal Suplente............  

5 – Conselheiro Fiscal Suplente............  

6 – Conselheiro Fiscal Suplente............  

 

 

Segue anexa a relação de documentos dos membros da chapa conforme edital de 

convocação. Aguardamos deferimento. 

 

 

 

Gravatal/SC, _____ de ________________ de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura Representante da Chapa 

 
 

 

 

 

 
Recebido para análise no dia _____/______/______ as ____:____ horas.   __________________________________ 

                                                                                                                          Presidente CERGRAL 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 

 
 

Eu, ______________________________________________________________, abaixo assinado, 

declaro para os devidos fins que estou de acordo a concorrer ao preenchimento do Cargo de 

_____________________________ da COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE 

GRAVATAL – CERGRAL na Assembleia Geral Ordinária do dia ___/___/___, conforme edital 

de convocação. 

Em cumprimento ao que dispõe a Resolução n.º 31 do Conselho Nacional Cooperativismo (CNC) e 

da Lei n.º 5.764/71 e ao Estatuto Social em seu Artigo 42 declaro ainda: 

 

1.º - Que não sou pessoa impedida por lei ou condenada a pena que vede ainda que 

temporariamente a acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação ou peculato, 

peita ou suborno ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; 

 

2.º - Que não sou parente em linha reta ou colateral até 2.º grau de qualquer outro membro do 

Conselho de Administração, Delegados Representantes Junto a FECOERUSC e Conselho Fiscal da 

cooperativa acima citada. 

 

 

 

E por ser verdade dou pleno consentimento e assino. 

 

 

Gravatal/SC, _____/____/______. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura (com firma reconhecida) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE BENS 
 

 

Eu, ____________________________________________________________________________, 

candidato a __________________________________________, da COOPERATIVA DE 

ELETRICIDADE DE GRAVATAL – CERGRAL na Assembleia Geral Ordinária de 

___/___/___, em cumprimento ao que dispõe a Resolução n.º 31 do Conselho Nacional 

Cooperativismo (CNC) e da Lei n.º 5.764/71 declaro que possuo os seguintes bens:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo este o que tenho a declarar. 

 

Gravatal/SC, ____/____/_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura (com firma reconhecida) 
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ANEXO IV - CURRICULUM VITAE 
 

 

Nome..................................................: _____________________________________________________ 

Naturalidade / Nacionalidade.............: _____________________________________________________ 

Endereço.............................................: _____________________________________________________ 

Data de Nascimento...........................: _____________________________________________________ 

Estado Civil/Regime Casamento........: (  ) Solteiro(a)                  (  ) União Estável                  (  ) Divorciado(a) 

(  ) Separado(a) de Fato   (  ) Separado(a)   Judicialmente  (  ) Viúvo(a) 

Casado (a) no Regime de: 

(  ) Comunhão Parcial de bens (  ) Comunhão Universal de bens  

(  ) Separação Total de bens 

Nome cônjuge _____________________________________________ 

 

RG/ Órgão Expedidor / UF/ Data 

Expedição............................................: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

CPF.....................................................: _____________________________________________________ 

Titulo Eleitor......................................: _____________________________________________________ 

PIS/PASEP..........................................: _____________________________________________________ 

Profissão.............................................: _____________________________________________________ 

Grau de Escolaridade.........................: _____________________________________________________ 

Cargos que ocupou na CERGRAL....: _____________________________________________________ 

Telefone..............................................: _____________________________________________________ 

 

Candidato ao Cargo: ____________________________________________________________ da 

COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL – CERGRAL. 

 

Gravatal/SC, ___/___/____.  

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura (sem firma reconhecida) 


