
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CNPJ 81.170.003/0001-75 e NIRE N.º 41400001784 

 
O Presidente da UNIMED DE CASCAVEL – Cooperativa de Trabalho Médico, DR. DANILO 
GALLETTO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo n.º 29 do Estatuto Social da 
Cooperativa, convoca os Senhores Cooperados, cujo número nesta data é 623 (seiscentos 
e vinte e três), para  participar e votar digitalmente (à distância) na 33ª AGO - 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de março de 2021, às 11h, em 
primeira convocação com a presença de 2/3 do número de cooperados, às 12h, em segunda 
convocação com a presença de metade mais um dos cooperados, e às 13h em terceira e 
última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez cooperados, a qual será 
realizada de MODO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL, conforme disposto no Art. 43-A da Lei 
5.764/71, bem como, nos termos da Instrução Normativa DREI  n.º 81/2020,  para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 
1. Eleição para o Conselho de Administração e Conselho Técnico para a Gestão 

2021/2024, e eleição dos candidatos ao Conselho Fiscal para o exercício 2021; 
 

2. Prestação de contas da Diretoria e Órgãos de Administração, compreendendo: 
a) Relatório de Gestão do Exercício 2020; 
b) Balanço Patrimonial do Exercício 2020; 
c) Demonstrativo de Resultado do Exercício 2020; 
d) Parecer do Conselho Fiscal; 
e) Parecer da Auditoria Independente; 
 

3. Destinação das Sobras e/ou Perdas do exercício 2020; 
 

4. Fixação de pró-labore para a Diretoria Executiva e demais integrantes do Conselho de 
Administração; valor da cédula de presença pelo comparecimento às reuniões para os 
membros do Conselho Técnico e Conselho Fiscal, respectivamente. 

 
NOTAS: 
 

a) ALTERAÇÃO DA MODALIDADE PRESENCIAL PARA A MODALIDADE DIGITAL: 
Tendo em vista o agravamento da pandemia do COVID-19 não apenas na cidade de 
Cascavel/PR, mas também em todo o pais, bem como a publicação do Decreto 
Estatual 7020/2021 e Decreto Municipal n° 15.993/2021 vigentes na presente data, 
fica sem efeito o Edital de Convocação publicado no jornal Gazeta do Paraná, nos dias 
28 de janeiro de 2021, 03 de fevereiro de 2021 e 05 de fevereiro de 2021, restando, 
portanto,  alterada a modalidade da Assembleia Geral Ordinária que ocorreria 
de modo presencial, passando a ser de maneira EXCLUSIVAMENTE DIGITAL 
na mesma data de 22 de março de 2021; 

 
b) Quando se lê presença, participação e votação, subentenda-se à distância, somente 

na MODALIDADE DIGITAL.  
 
c) INSTAURAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) PARA A VOTAÇÃO: 



 

 

A abertura da Assembleia se dará às 13h, em terceira e última convocação 
de maneira exclusivamente DIGITAL para início da votação. 

 
d) VOTAÇÃO: as Eleições do Conselho de Administração e Conselho Técnico, bem 

como, dos candidatos ao Conselho Fiscal terão início as 13hrs até as 19hrs por 
meio da plataforma digital Eleja Online.  

 
e) Os trabalhos da Assembleia serão retomados às 19hrs, com a apresentação e 

deliberação da Prestação de Contas da Diretoria (Item 02) do edital, passando-se logo 
em seguida aos itens 03 e 04 do mesmo, de maneira exclusivamente DIGITAL. 
 

f) Não cabe representação (art. 42, §1º, Lei n° 5.764/71).  
 
g) A transmissão da 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, ocorrerá da 

sede da Cooperativa, localizada na Rua Barão do Cerro Azul, n° 594, Cascavel/PR, 
não havendo participação presencial dos cooperados, somente à distância, 
mediante atuação remota via sistema eletrônico pelas plataformas digitais Zoom e 
Eleja Online. Os manuais com o passo a passo de como participar e votar 
durante a AGO, estarão disponíveis no link 
www.unimedcascavel.coop.br/ago2021;  

 
h) Para participar da 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, o cooperado deverá 

ter seu e-mail e telefone celular de cadastro atualizado, para receber o login e 
senha de participação na Assembleia, bem como, para votação.  

 
i) Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na AGO, conforme 

disposto na Ordem do Dia do Edital de Convocação estarão à disposição dos 
cooperados para consulta, no link www.unimedcascavel.coop.br/ago2021, até a data 
de realização da Assembleia. 

 
j) A Unimed Cascavel não se responsabiliza por problemas de conexão que os 

cooperados venham enfrentar, assim como por quaisquer outras situações 
que não estejam sob o seu controle, incluindo, mas não se limitando, 
instabilidade na conexão com a internet, incompatibilidade com a plataforma 
digital, com os equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia 
elétrica, dentre outros. Na eventualidade de suspensão por motivo de caso 
fortuito ou força maior no local de transmissão da assembleia (sede da 
cooperativa), nova data será designada para a continuação, com 
aproveitamento de todas das deliberações já tomadas na assembleia 
suspensa.  

 
k) Suporte: As dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital poderão ser 

encaminhadas para o e-mail ago2021@unimedcascavel.coop.br, ou sanadas pelos 
telefones (45) 3220 7031 e/ou (45) 3220 7146.  

 
Cascavel, 12 de março de 2021. 

 
 
 
 
 


