
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós da Coprel Cooperativa de Energia e da Coprel Cooperativa de Geração e Desenvolvimento 
valorizamos muito a relação com nosso cooperante. Por isso, diante da impossibilidade de 
realizarmos a próxima Assembleia Geral Ordinária, das duas cooperativas na forma presencial, em 
função da pandemia do COVID-19, fazemos questão de possibilitar a sua participação e votação 
mesmo à distância, através do Boletim de Voto à Distância (BVD).  
 
É bastante simples! Basta que você: 

 
 

 1. Imprima os 2 (dois) BVD: da Coprel 
Cooperativa de Energia e da Coprel 
Cooperativa de Geração e Desenvolvimento 
(cada um dos documentos precisa ficar em uma 
folha: frente e verso; 
 

 3. Anexe uma cópia do seu documento 
de identidade (RG, CNH ou carteira de 
identidade profissional em cada um dos BVD); 

 

 2. Preencha manualmente e assine; 
 

4. Nos envie por correio ou por e-
mail, como preferir, garantindo que tudo 
chegue às nossas mãos até 05 dias antes da 
data da Assembleia. 

 
 

 
 
 
 
 
E pronto! Assim que recebermos a sua correspondência ou e-mail, entraremos em contato. 
Estando o BVD e o documento de acordo, a sua presença será registrada e o seu voto considerado 
válido. E se houver necessidade de retificação e/ou reenvio do BVD e/ou documento de 
identidade, nós lhe informaremos o procedimento e prazo para a regularização, ok?!  
 
 
 
 
 
Então vamos ao BVD? Ele foi escrito de forma clara, objetiva e amigável para garantir a sua integral 
compreensão. Acesse neste link: www.coprel.com.br/imprensa/assembleia-2021   

Av. Brasil, nº 2530 
Bairro Hermany 

Ibirubá – RS 
CEP 98200-000 

e-mail: coprel@coprel.com.br 
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Você não é obrigado a preencher e enviar o BVD. Estamos apenas garantindo que você 
exerça o seu direito de participar e votar caso assim deseje. Mas se for complicado para você 
ou se não for de seu interesse participar, está tudo bem. 
 


