
UNIPRIME DO IGUAÇU - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 
INVESTIMENTO - CNPJ Nº 01.848.322/0001-58 

REGISTRO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ Nº41400010856 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (DIGITAL) 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Administração, da Uniprime do Iguaçu - Cooperativa de 
Crédito, Poupança e Investimento, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os 3.01 O cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária 
digital, com transmissão on-line no dia 31 de março de 2021, em plataforma eletrônica 
de transmissão, diretamente da sede da Uniprime do Iguaçu - Cooperativa de Crédito, 
Poupança e Investimento, situada na Avenida Brasil, 91 O, Centro, com acesso para 
participar da assembleia através de plataforma digital, sendo os seguintes horários e 
"quorum" para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em 
primeira convocação às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de 
cooperados; 02) Em segunda convocação: às 18h00 , com a presença de metade e 
mais um, do número total de cooperados; 03) Em terceira e última convocação: às 
19h00, com a presença de, no mínimo, 1 O (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia, observando que o número de cooperados em cada convocação 
compreende todos aqueles em condições regulares de voz e voto e que tenham sido 
admitidos no quadro social, até o dia anterior deste edital: 

1) Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de ·
dezembro de 2020;

li) Destinação das sobras ou perdas apuradas - 2020;

Ili) Fixação do Valor da Cédula de Presença para Conselho Fiscal e Conselho de 
Administração, diárias e honorários do presidente do Conselho de Administração; 

Informações quanto ao acesso do ambiente digital da assembleia: 

1- A plataforma digital de transmissão da assembleia, poderá ser acessada através de 
computador, notebook, celular ou tablet, desde que conectados à internet. A Uniprime 
do Iguaçu não se responsabiliza por falhas de conexão à internet, transmissão e
recepção do cooperado;

2- Quando se lê "presença e participação", subentenda-se à distância, digital;
3- Para votar e participar da AGO digital, o cooperado interessado deverá efetuar o pré

cadastro através do link: ago2021.uniprimeiguacu.br/inscricao Após o envio do
formulário, receberá via e-mail, permissão para acessar a plataforma onde será
realizada a AGO. Nesse mesmo link, estará disponível a documentação relacionada a 
pauta a ser apreciada na AGO, bem como diversas informações acerca da assembleia 
digital, tais como a forma de acesso para assistir e participar, como baixar e utilizar a 
plataforma digital, entre outras.
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4- No dia da assembleia digital, o cooperado poderá participar e assistir a transmissão,
por meio do acesso que receberá em seu e-mail;

5- Na eventualidade de suspensão, por motivo fortuito ou força maior no local da
transmissão da assembleia (sede da cooperativa), nova data será designada para a
continuação, com o aproveitamento de todas as deliberações já tomadas na
assembleia suspensa;

6- 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 conosco através do e-mail
ago@uniprimeiguacu.com.br ou pelo whats (46) 99138-0570.

Pato Branco, 18 de março de 2021. 

-- de Souza 
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