
 

 

EDITAL DE ADIAMENTO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

O Conselho de Administração da Cooperativa Aliança – Cooperaliança no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social vem a público comunicar o 
ADIAMENTO da Assembleia Geral Ordinária – AGO, marcada para o dia 27 de 
março de 2020 com fundamento nos motivos a seguir expostos: 

Considerando o momento pelo qual passa a sociedade brasileira, sobretudo à 
gravidade dos fatos com o surgimento e a disseminação de contágio do novo 
Coronavírus – COVID-19; 

Considerando as orientações e recomendações das autoridades competentes, 
sobretudo da área da saúde, como a Organização Mundial da Saúde – OMS que 
declarou no dia 11 de março do corrente ano que a disseminação do Coronavírus 
fora caracterizada como pandemia, considerando ainda as orientações do 
Ministério da saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, sobre o 
enfrentamento ao combate do mesmo; 

Considerando o decreto do governador do Estado de Santa Catarina nº 509 de 
17 de março do corrente ano; 

Considerando o decreto do governador do Estado de Santa Catarina nº 515 de 
17 de março do corrente ano; 

Considerando carta de nº 23/2020 produzida e emitida no dia 17 de março de 
2020 da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina – OCESC; 

Considerando a recomendação da Federação das Cooperativas de Energia do 
Estado de Santa Catarina – FECOERUSC com data de 16 de março do corrente 
ano, para suspender as atividades em ambientes fechados; 

Considerando os decretos do prefeito municipal de Içara nº036 e nº037 de 18 
de março do corrente ano; 

Considerando o decreto do prefeito municipal de Balneário Rincão de nº 022 de 
18 de março do corrente ano;  

Considerando ainda, demais decretos, leis, ou quaisquer outras orientações que 
sobrevierem no mesmo sentido dos acima mencionados e; 



Considerando por fim, a responsabilidade que temos enquanto cidadãos no 
tocante a contribuição ao enfrentamento ao combate do Coronavírus, sobretudo 
de preservação da vida e por obediência às autoridades competentes; 

Resolve: 

Adiar a Assembleia Geral Ordinária – AGO e eleição para Conselho Fiscal que 
seriam realizadas nos dias 27 e 29 de março de 2020 respectivamente.  

O adiamento da AGO acima referida permanecerá por tempo indeterminado, até 
que seja pelas autoridades competentes decretado ter sanado todo e qualquer 
problema concernente à propagação e ao contágio do Coronavírus, ou seja, a 
partir do momento que não mais for considerado grau de risco para as pessoas 
em permanecerem reunidas em lugares considerado aglomeração, o Conselho 
de Administração desta cooperativa retomará as tramitações legais e devidas 
para a realização do referido evento ora adiado.  

Esclarece-se para os devidos fins de direito que o evento dar-se-á reinício 
exatamente de onde parou, nos termos do Edital de Convocação da AGO 
publicado no dia 05 (cinco) de março de 2020.   
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