
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ – COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. 
CNPJ: 02.398.976/0001-90 

 

UNIPRIME CAMPOS GERIAS – COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. 
CNPJ: 03.234.384/0001-03 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL CONJUNTA 

 

O Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda., 

CNPJ 02.398.976/0001-90, e o Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Campos Gerais – 

Cooperativa de Crédito Ltda., CNPJ 03.234.384/0001-03, usando das atribuições que lhes são conferidas 

pelos respectivos Estatutos Sociais, convocam os seus associados, cujo número na Uniprime Norte do 

Paraná nesta data somam 26.315 (vinte e seis mil, trezentos e quinze) e na Uniprime Campos Gerais 

somam 2.346 (dois mil, trezentos e quarenta e seis), para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 

Digital Conjunta, nos termos do artigo 43-A da Lei nº 5.764/1971, que ocorrerá no dia 12 de fevereiro de 

2021, por meio de plataforma digital às 15:00 horas em primeira convocação, com a participação de 2/3 

(dois terços) dos associados das cooperativas; às 16:00 horas em segunda convocação, com a participação 

de metade mais um dos associados das cooperativas; às 17:00 horas em terceira e última convocação, 

com a participação de, no mínimo, 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 

DIA: 

I- Referendar os nomes dos membros da Comissão Mista, composta em conformidade com o 

parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;  
 

II- Aprovar o relatório da Comissão Mista com os estudos sobre a incorporação da Uniprime Campos 

Gerais – Cooperativa de Crédito Ltda. pela Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito 

Ltda.;  
 

III-  Aprovar a operação de incorporação da Uniprime Campos Gerais – Cooperativa de Crédito Ltda. 

pela Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda., e a extinção da incorporada;  
 

IV-  Promover alteração estatutária contendo a ampliação da área da ação da Uniprime Norte do Paraná 

– Cooperativa de Crédito Ltda. em decorrência da incorporação. 
 

Londrina, 08 de janeiro de 2021. 
  
 

                  Dr. Alvaro Jabur                                      Dr. Augusto Francesco Carlo Garofani 

Presidente do Conselho de Administração                  Presidente do Conselho de Administração 

            Uniprime Norte do Paraná                                             Uniprime Campos Gerais  
 

Observações: 

 Quando se lê presença e participação, subentenda-se à distância, digital; 

 Não cabe representação (Artigo 42, Parágrafo 1º, Lei nº 5.764/1971); 

 A transmissão da Assembleia Geral Extraordinária Digital Conjunta ocorrerá da sede da Uniprime 

Norte do Paraná, localizada à Avenida Rio de Janeiro nº 1758, Centro, Londrina - PR, não 

havendo participação presencial dos cooperados, mediante atuação remota via sistema 

eletrônico, cujo acesso se dará pelo link enviado via e-mail cadastrado pelo cooperado junto às 

Cooperativas acima citadas;  

 Para participar da Assembleia Geral Extraordinária Digital Conjunta, o cooperado deverá se 

inscrever na página http://uniprime.info/AGE2021 durante período de 01 a 12/02/2021, até às 12 

horas, para receber o link de acesso. Se preferir, basta fazer a leitura do QR Code no final desta 

página com o seu celular; 

 A Uniprime Norte do Paraná e a Uniprime Campos Gerais não se responsabilizam por problemas 

de conexão que os cooperados venham a enfrentar, assim como por quaisquer outras situações 

que não estejam sob o seu controle, incluindo, mas não se limitando, a 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, nova data será designada para a continuação, com o aproveitamento de todas as 

deliberações já tomadas na Assembleia suspensa. 
 

Em caso de dúvidas sobre a forma de utilização da plataforma digital, ou do não recebimento do link de 

acesso à reunião, entrar em contato através do e-mail AGE2021@uniprimebr.com.br, por ligação ou 

WhatsApp pelo número (43) 3294-1999, em dias úteis e horário comercial. 

 

http://uniprime.info/AGE2021

