
 

                  Proposta de Cooperante 
PESSOA FÍSICA 

 
 

 

 

Coprel Cooperativa de Energia 
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento 

Av. Brasil, 2530 Ibirubá - RS - CEP: 98.200-000 – Fone: (54) 3199 5800 - 116 - 0800 701 3196 
 

1_DADOS DE IDENTIFICAÇÃO                                                                                                                      Matrícula:  __________________ 

*Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

*CPF:_______________________________   *RG:_______________________ *Data de Nascimento: _______________________ 

*Profissão: __________________________________________*Celular/WhatsApp:_____________________________________ 

*Sexo:  Masculino -  Feminino   *Estado Civil:  Casado -  Solteiro -  Outro: _________________________________ 

Nome Cônjuge: ____________________________________________________________________________________________ 

*Nome da Mãe:______________________________________ Nome do Pai: __________________________________________ 

 

2_IDENTIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO 

*Endereço: ____________________________________________________ *Bairro/Localidade:___________________________ 

*Município: ______________________________*CEP:____________________*Telefone: _______________________________ 

*Aceito receber a fatura digital:   Sim -   Não    *E-mail: _________________________________________________________ 

Local de Pagamento: ___________________________________ Nº do Bloco de Produtor (IE): _____________________________      

 

3_DADOS DE CORRESPONDÊNCIA  

O mesmo da ligação -  Sim – Caso tenha outro endereço preencha abaixo. 

Endereço: _________________________________________ Bairro/Localidade: _______________________________________ 

Município: _______________________________ CEP:___________________ Obs:______________________________________ 

 

4_PROPOSTA  

O proponente vem requerer a sua inscrição como associado da COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA e da COPREL 
COOPERATIVA DE GERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, declarando estar ciente, concordando e aderindo a todos os termos e 
condições constantes no Estatuto Social de cada uma destas sociedades, comprometendo-se a cumpri-los fielmente. 

 

5_DADOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  

Transferência de: ________________________________________ Para: ________________________________________ 

 

 

6_DO CAPITAL A SER SUBSCRITO PELO PROPONENTE 
 
Capital Subscrito: R$ __10,00________ (_______________________________________________________________) 
As quotas-parte do capital a ser subscrito pelo proponente em cada uma das cooperativas é de R$ 5,00 (cinco reais), 

autorizando o proponente então, neste ato, a inclusão do valor de R$ 10,00 (dez reais), em 1 (uma) única parcela, na primeira 
conta de energia elétrica que será emitida pela Coprel Cooperativa de Energia.  
 

APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
 
Ata nº __________  Data: _____/_____/_____   
  



 

                  Proposta de Cooperante 
PESSOA FÍSICA 

 
 

 

 

Coprel Cooperativa de Energia 
Coprel Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento 

Av. Brasil, 2530 Ibirubá - RS - CEP: 98.200-000 – Fone: (54) 3199 5800 - 116 - 0800 701 3196 
 

7_CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS 

Autorização para a Execução dos Trabalhos e Instituição da Servidão. 

 O proponente autoriza a entrada de empregados da COPREL e de empreiteira(s) contratada(s) por ela para a execução 
das obras de construção da rede de energia elétrica em sua propriedade, a fim de efetuarem as operações necessárias à locação 
e construção da referida rede de distribuição. Em observância ao contido no Estatuto Social, o proponente declara expressamente 
que permite, livre e gratuitamente, a passagem através de sua propriedade das linhas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica, tanto para abastecer de energia elétrica sua propriedade, quanto para permitir o prosseguimento da rede para abastecer 
outras unidades consumidoras, passagem esta que se constitui em servidão, independente de transcrição no registro imobiliário, 
podendo ainda a COPREL, por si ou por empresas contratadas, fazer uso do trecho para transitar e realizar a manutenção 
preventiva e corretiva das redes. 

 A presente autorização em caso de venda do imóvel ou da cessão das quotas ficará vinculada ao novo proprietário do 
imóvel, cessionário e/ou detentor das quotas. 

 Para execução dos trabalhos de construção e manutenção das redes, a Coprel ou empresas por ela contratadas poderão 
cortar as árvores existentes na faixa de domínio da referida linha de energia elétrica a ser construída ou daquela já existente, 
sendo estas aproveitadas pelo proponente, bem como, atravessar as plantações eventualmente existentes na mesma faixa. Os 
prejuízos que vier a sofrer em virtude de corte ou de plantas que forem inutilizadas serão de responsabilidade do proponente. 

 O proponente declara não ter contrato em vigor ou em estudo para a lavra de qualquer espécie de minério. 

 

8_LOCAL DE PAGAMENTO E ENVIO DE AVISOS E COMUNICAÇÕES 

 Nos termos da legislação vigente, fica ajustado entre a cooperativa e o proponente que a fatura/conta de energia elétrica, 
bem como quaisquer outros documentos relativos à prestação destes serviços, inclusive avisos de interrupção e suspensão, serão 
disponibilizados junto ao endereço indicado anteriormente, comprometendo-se o proponente a procurá-la(s) mensalmente no 
local indicado até a data de seu(s) vencimento(s). É facultada ao proponente a alteração deste local, a qualquer momento, 
mediante solicitação através do DISCOPREL, desde que o novo local seja conveniado com a cooperativa. 

 
9_DA EFETIVAÇÃO DA ADMISSÃO DO PROPONENTE NAS SOCIEDADES  
 

A deliberação acerca da aprovação do ingresso do PROPONENTE nas duas sociedades cooperativas ocorrerá em Reunião 
do Conselho de Administração que suceder a emissão da 1ª conta de energia em nome do proponente. Esta aprovação pelo 
Conselho de Administração, condicionada à subscrição das quotas-parte de capital, consolida a admissão do proponente. 

 

_____________________________________ (local), ________ (dia), _________________________ (mês), ____________ (ano). 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Proponente 


