I.DATA, HORA, LOCAL: Aos oito(08) dias do mês de março de dois mil e
vinte(2020), às 8:00 horas, nas depemdências do Salão Paroquial, sito
à praca Tercilio Longo, S/N°, Distrito de Santa Maria na cidade de
Benedito
Novo/SC,
realizou-se
a
Assembleia
Geral
Ordinária
da
Cooperativa Geradora de Energia Elétrica e Desenvolvimento Santa
Maria. A Assembleia não se realizou na sede da Cooperativa por não
haver espaço suficiente. II. PRESENÇAS: Estiveram presentes 183
(cento e oitenta e três) associados, conforme assinaturas constantes
no Livro de Presença das Assembleias Gerais, às folhas N°44 verso a
N°47, realizando-se a Assembleia em 3ª Convocação, esclarecido que
nesta data é de 710 (setecentos e dez) o número de associados aptos a
votar. O edital de convocação foi divulgado nos seguintes veículos:
JORNAL DE SANTA CATARINA nos dias: dia 07/02/2020 página 2; dia
10/02/2020 página 2; e dia 11/02/2020 página 2; Rádio Rainha FM em
edições diárias, e ainda fixados em locais de acesso ao público,
igrejas, salões, supermercados, escolas, e entregue nas residências
dos associados. Tanto o edital como as demonstrações financeiras
foram publicadas no site da empresa em www.grupoceesam.com.br e no
informativo interno número 131 de fevereiro de 2020 o qual é
disponibilizado aos associados. III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:
Sr.Lorivald Beyer. Vice-Presidente: Sr.Adeir Silvestre Buzzi. Membros
dos Conselhos de Administração e Fiscal. Secretário dos Trabalhos:
Sr.Marcos Holdorf. Obs: Durante as deliberações sobre as prestações
de contas do exercício findo e fixação de honorários, gratificações e
cédulas de presença para os Conselhos de Administração e Fiscal,
presidiu a Assembleia o presidente “ad-hoc” Sr. Donald Roedel sendo o
secretario
“ad-hoc”
o
Sr.
Edgar
Schulz.
IV.
DELIBERAÇÕES
DA
ASSEMBLÉIA
GERAL
ORDINÁRIA:
1)O
Presidente,
ao
iniciar
os
trabalhos, pediu para que a Assembleia deliberasse sobre a forma de
votação a ser adotada para aprovar as matérias, tendo sido aprovada,
por unanimidade, a votação a descoberto, por aclamação. 2) -Foram
aprovadas por unanimidade dos votos, com abstenção dos legalmente
impedidos de votar,as contas do Conselho de Administração, referente
ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
parecer do Conselho Fiscal, e parecer dos auditores independentes,
compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial e o
Demonstrativo
dos
Resultados
do
Exercício.
3)Com
relação
à destinação das sobras apuradas no exercicio encerrado em 31 de
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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 08/03/2020

dezembro de 2019, primeiramente cabe destacar que as sobras líquidas
antes das destinações estatutárias foram de 7.246.449,88 (sete
milhões duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove
reais e oitenta e oito centavos). Por sua vez, as deduções aos fundos
obrigatórios foram de: A Fundo de Reserva R$ 724.644,99 (setecentos e
vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa
nove centavos), equivalente a 10% das sobras liquidas antes das
destinações estatutárias; B) Fundo de Expansão e Manutenção do
Sistema R$ 2.536.257,46 (dois milhões quinhentos e trinta e seis mil
duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
equivalente
a
35%
das
sobras
liquidas
antes
das
destinações
estatutárias; C) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
R$ 362.322,49 (trezentos e sessenta e dois mil trezentos e vinte e
dois reais e quarenta e nove centavos) equivalente a 5% das sobras
liquidas antes das destinações estatutárias mais o resultado com não
associados.
Desta
forma,
as
sobras
líquidas,
após
destinações
estatutárias e reversão dos fundos resultaram em R$ 5.671.238,18
(cinco milhões seiscentos e setenta e um mil duzentos e trinta e oito
reais e dezoito centavos). Após deliberação e posto em votação, foi
aprovado por unanimidade que essa Sobra liquida seja destinada da
seguinte forma: R$ 1.462.600,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e
dois mil e seiscentos reais) distribuido em dinheiro aos associados
e R$ 4.208.638,18 (quatro milhões duzentos e oito mil seiscentos e
trinta e oito reais e dezoito centavos) lançado no fundo de
expançao. 4)- Acerca da Eleição dos membros componentes do Conselho
de Administração (renovação de 1/3 dos membros), para o período de
Abril/2020 a Março de 2024, e eleição dos Delegados Representantes
junto a FECOERUSC para o período de Abril/2020 a Março/2024, tendo
sido
apresentada
chapa
única,
foi
aprovado
pela
maioria
dos
cooperados
presentes,
com
14
(quatorze)
votos
contrários,
os
seguintes
membros:
Presidente:
Sr.
Lorivald
Beyer,
Brasileiro,
Casado, Industrial, CPF Nº: 180.459.529/20, RG Nº 260.478-7 expedida
pela SESP SC, em 08/07/1999 residente e domiciliado à Rua Joinville,
732 - Alto Benedito - Benedito Novo – SC, Vice-Presidente: Sr. Adeir
Silvestre Buzzi, Brasileiro, Casado, Agricultor, CPF Nº: 511.227.58987, RG Nº 1.048.852 expedida pela SESP SC, em 04/02/2002 residente e
domiciliado à Rua Ribeirão Pinheiro, s/n - Santa Maria - Benedito
Novo - SC,Secretário: Marcos Holdorf, Brasileiro, Casado, Marceneiro,
CPF
N°
928.892.209-15,
RG
Nº2.617.592–
SSP
–SC,
residente
e
domiciliado na Rua Ribeirão Carvão, s/n°, Alto Benedito Novo –
Benedito
Novo–SC,
Conselheiros:
Sr.Eugenio
Filippi,
Brasileiro,
Casado, Agricultor, CPF Nº: 154.418.909-59 RG Nº 335.338-9 expedida
pela SESP SC, em 20/10/2000 residente e domiciliado à Estrada Geral
2
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Faxinal, s/n - Santa Maria - Benedito Novo – SC, Sr. Maicon Roland
Largura,
Brasileiro,
Solteiro,
Agente
Administrativo,
CPF
Nº:
041.693.379-30, RG Nº 4.382.262 expedida pela SSP SC, em 28/01/2009
residente e domiciliado à Rua das Missões, 59 – Alto Benedito Novo –
SC,
Sr.
Tomas
Baade,
Brasileiro,
Casado,
Agricultor,
CPF
Nº:
533.533.319-72, RG Nº 1.720.023- expedida pela SESP SC, em 27/11/2001
residente e domiciliado à Rua Holanda, s/n - Alto Benedito - Benedito
Novo - SC, é Novo - SC, e Sr. Hugolino Girardi, Brasileiro, Casado,
Aposentado, CPF Nº: 222.946.359-49 RG Nº 3/R 234.802 expedita pela
SSP SC, em 13/11/1974, residente e domiciliado à Rua Frei Ernesto,
550 – Santa Maria – Benedito Novo – SC. Delegados junto a FECUERUSC:
Efetivos:
Sr.
Jackson
Vandal,
Brasileiro,
Casado,
Agente
Administrativo, CPF Nº: 520.354.769-68 RG Nº 1.049.472 expedida pela
SSP SC, em 25/02/2014 residente e domiciliado à Rua Joinville, nº900
- Alto Benedito Novo - Benedito Novo – SC, e Sr. Armando Gessner,
Brasileiro,
Casado,
Aposentado,
CPF
Nº:
136.872.399/34,
RG
Nº
221.898-4
expedida
pela
SESP
SC,
em
14/04/2000
residente
e
domiciliado à Estrada Geral Santa Maria, s/n - Santa Maria - Benedito
Novo
–
SC,
Suplentes:
Sr.
Edimar
Butzke,
Brasileiro,
Casado,
Detonador CPF Nº: 458.509.099-15 RG Nº 1.114.000-3 expedida pela SSP
SC, em 19/11/1999 residente e domiciliado à Estrada Ribeirão Carvão,
s/n° - Alto Benedito Novo - Benedito Novo – SC, e Sr. Dante Buzzi,
Brasileiro,
Casado,
Agricultor,
CPF
Nº:
247.882.289-04,
RG
Nº
436.775-8
expedida
pela
SESP
SC,
em
16/02/2001
residente
e
domiciliado à Estrada Ribeirão do Campo, s/n - Santa Maria - Benedito
Novo – SC. 5)- Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal
e
respectivos suplentes para o período de Abril/2020 a Março/2021
(renovação de 2/3 dos membros),tendo sido apresentada chapa única,
foi
aprovada,
por
unanimidade,
a
eleição
dos
seguintes
membros:Conselho Fiscal Efetivos: Sra. Marli Poltronieri Lenzi,
Brasileira, Casada, Administradora, CPF Nº: 381.245.809-87 RG Nº
757.960-8
expedida
pela
SESP
SC,
em
06/12/2001
residente
e
domiciliado à Estrada Geral Penca, s/n - Santa Maria - Benedito Novo
–
SC,
Sra.
Reliani
Lenz,
Brasileira,
separada
judicialmente,
Contabilista, CPF Nº: 612.753.019-91 RG Nº 1.244.417-0 expedida pela
SSP SC, em 04/10/2001 residente e domiciliado à Rua das Missões Nº
150 – Bairro Alto Benedito Novo - Benedito Novo - SC, e Sr. Nelson
Lazarini, Brasileiro, Casado, Eletricista, CPF Nº: 482.077.309-78 RG
Nº 1.631.964-8 expedida pela SSSP SC, em 12/02/1999 residente e
domiciliado à Rua 1º de Maio, nº 233 – Alto Benedito Novo - Benedito
Novo – SC, Conselho Fiscal Suplentes: Sr. Silvio Rodrigues de Brito,
Brasileiro, Casado, Líder de Manutenção, CPF Nº: 704.892.899-91 RG Nº
2.485.527 expedida pela SSP SC, em 12/02/2009 residente e domiciliado
3
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à rua Rio do Sul, s/n– Alto Benedito Novo - Benedito Novo – SC, Sr.
Samuel Huhn, Brasileiro, Casado, Empresário, CPF Nº: 005.276.389-78
RG Nº 3.853.401 expedida pela SESP SC, em 21/10/2019 residente e
domiciliado à Rua Estrada Ribeirão Carvão, s/nº – Alto Benedito Benedito Novo – SC, e Sr. Arthur Kirschner Filho, Brasileiro, Casado,
Empresário CPF Nº: 969.747.969-00 RG Nº 2.968.853 expedida pela SESP
SC, em 14/02/2018 residente e domiciliado à Rua Joinville, 1024 –
Alto Benedito Novo - Benedito Novo – SC. Os eleitos para as posições
no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e Delegados junto a
Fecuerusc, declaram que não estão impedidos por lei especial ou em
virtude de condenação criminal, ou sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
Nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como, não são
parentes entre si até o segundo grau, em linha reta ou colateral. Os
membros eleitos tomarão posse no dia 31/03/2020. 6)-Fixação de prólabore para os Dirigentes e cédula de presença as reunioes dos demais
membros do conselho de Administraçao e conselho fiscal. Para conduzir
os trabalhos com relação a tal ponto, voluntariaram-se os senhores
Donald Roedel (Presidente “ad-hoc”) e Edgar Schulz (Secretário “adhoc”). Ato contínuo, colocado o tópico em discussão, foram sanadas
todas as dúvidas dos cooperados, sendo a matéria colocada em votação,
aprovado, por unanimidade, o reajuste de 5,5% (cinco e meio por
cento)para o ano de 2020, ficando da seguinte forma: Presidente
R$8.836,51 (oito mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e
um centavos), para o vice-presidente 25% (vinte e cinco por cento) do
valor atribuído ao presidente equivalente a R$ 2.209,13 (dois mil
duzentos e nove reais e treze centavos), para o secretario 25% (vinte
e cinco por cento) do valor atribuído ao presidente equivalente a
R$2.209,13 (dois mil duzentos e nove reais e treze centavos),ao
Conselho
de
Administração
que
não
exerce
atividade
diária
na
Cooperativa, caberá remuneração equivalente a 8% (oito por cento) do
valor atribuído ao presidente, equivalente a R$706,92
(setecentos e
seis reais e nove centavos) a título de cédula de presença, e o
conselho fiscal 6% (seis por cento) do valor atribuído ao presidente,
equivalente a R$ 530,19 (quinhentos e trinta reais e dezenove
centavos)a título de cédula de presença. Dentro do mesmo assunto,
adicionalmente, ficou aprovado com o mesmo quórum e novamente por
unanimidade, a condição que para os casos em que o Vice Presidente
que for convocado para ocupar o cargo de executivo e/ou de confiança
o
mesmo
receberá
remuneração
proporcionalmente
pelas
horas
4
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trabalhadas, ficando nesse caso a Diretoria, autorizada a remunerar o
convocado, porém, a remuneração global (fixa + variável) não poderá
ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do
Presidente.7)-Apresentação e aprovação do orçamento de investimentos
para o exercício de 2020, no tocante aos projetos de geração de
energia.
Após
deliberação
posto
em
votação
e
aprovado,
por
unanimidade, o valor de até R$9.000.000,00 (nove milhões de reais).
8) - Ratificação de compra e venda de terrenos feitos em 2019,
previamente
autorizados
pelo
Conselho
de
Administração.
Foi
ratificada a venda dos terrenos a seguir relacionados da Cooperativa
Geradora
de
Energia
Elétrica
e
Desenvolvimento
Santa
Maria,
matrículas:
4.936,
7.940,
e
3.727.
A
transferência
destas
propriedades tem como objetivo a construção da PCH águas da Serra. E
também foi aprovado a aquisição de forma não onerosa de mais 10.000
m2 (dez mil metros quadrados) de um terreno de Lorivald Beyer
matrícula 4.343. Posto em votação foi aprovado por unanimidade. 9)Aplicação do FATES para o exercício de 2020. Posto em votação foi
aprovado, por unanimidade, o valor de até R$ 1.800.000,00 (hum milhão
e oitocentos mil reais), conforme a necessidade. 10)- Aprovação da
operação de financiamento para construção da CGH Ilha. Após colocado
em votação foi aprovado, por unanimidade, nas seguintes condições:
Produto: BNDES/Aut TLP no valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e
trezentos mil) custo estimado 1,42% x 3% a.a. TLP com carência de 24
meses (juros trimestrais) e amortização em 216 meses (juros mensais);
Produto: Promovesul no valor de R$ 3.700.000,00 (três milhões e
setecentos mil) custo estimado 4,3% SELIC
com carência de 24 meses
(juros trimestrais) e amortização em 216 meses (juros mensais); 11)Aprovação da vinculação dos imóveis do projeto CGH Ilha em alienação
fiduciária em garantia em favor do BRDE. Tendo sido colocado em
votação aprovado por unanimidade a vinculação dos imóveis do projeto
da CGH Ilha (matrículas n. 7705, 7752, 7837, 7081, 6314, 4203, 6211,
4815 e 7731 do 2º CRI da Comarca de Timbó – SC - ou novos registros
relativos
a
possíveis
desmembramentos
destas
matrículas,
correspondentes às áreas consideradas para o projeto) em alienação
fiduciária em garantia em favor do BRDE; 12)- Anuência dos contratos
de recebíveis da subsidiária integral Companhia Energética Águas da
Serra S.A com prazo superior a 60 (sessenta) meses para que seja
constituído
cessão
fiduciária
em
garantia
da
operação
de
financiamento
para
construção
da
PCH
Águas
da
Serra.
Após
deliberação, o ponto foi posto em votação, restando aprovado por
unanimidade a assinatura dos contratos e a constituição da cessão
fiduciária em garantia sobre os esses recebíveis decorrentes da
geração de energia da PCH Águas da Serra, em especial aqueles
5
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celebrados em decorrência do Leilão A-4. 13)- Transferência das
licenças ambientais recebidas do projeto PCH Águas da Serra para a
Companhia Energética Águas da Serra S/A. Após colocado em votação,
restou aprovado por unanimidade. 13)- Eventuais outros assuntos de
interesse da Cooperativa. O Presidente abriu o espaço para a
discussão de eventuais outros interesses da Cooperativa, todavia não
houve nenhum outro ponto abordado.V- Certificamos que estiveram
presentes a esta Assembleia 183 (cento e oitenta e três) associados
conforme cópia autêntica da lista de presença que passa a fazer parte
integrante desta ata, em virtude da impossibilidade de se colher
neste instrumento a assinatura de todos os presentes. Eleita a
comissao de 17 (dezesete) associados para assinar a ata. Nelson
Lazarini;
Heverson
Truhn;
Nelcio
odorizzi;
Luciane
Beyer;João
Girardi;Samuel Huhn; Valdir Kiper; Reliani Lenz; Elias Holdorf; Marli
Poltronieri
Lenzi;
Elisangela
Klitzke
Holdorf;
Nelcio
Mazzi,
Ditmar,Huhn; Lorivald Roepke;Donald Roedel;Nestor Oss-emer; e Edgar
Schulz. Ficando aprovado que a ata será redigida de forma Sumária.
VI. FECHO: Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a
Assembleia, agradecendo a presença de todos. Benedito Novo/SC 08 de
março de 2020.
Observação: Após o termino da Assembleia, dirigiu-se
à mesa o cooperado Sr. Cesar Arnaldo Longo, apresentando manifestação
de
voto em separado, sendo tal documento assinado pelos cooperados
Srs. Cesar Arnaldo Longo, Doutel Buzzi, Rolf Guilherme Neitzke; e
Heiz Kirschner. A via original da manifestação de voto será arquivada
na sede do Grupo CEESAM.

Lorivald Beyer
Presidente
CPF: 180.459.529-20

Marcos Holdorf
Secretário
CPF: 928.892.209-15
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