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Cascavel (PR), 04 de março de 2021. 
 
                                                             
CIRCULAR 001/2021 
 
COOPERADO (A): 
 
 
 
                                A UNIPRIME ALLIANCE comunica a realização de ELEIÇÕES para 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL, a ser realizada na 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 19 de abril de 2021, as 10h00min em primeira 
convocação, 11h00min em segunda convocação e às 12h00min em terceira e última 
convocação, Salão de Convenções do Hotel Copas Verdes, sito a Av. Brasil nº 5929, na 
cidade de Cascavel, conforme edital de convocação. 
 
                               INSCRIÇÕES – Até às 17h00min do dia 05 de abril de 2021, na sede 
em Cascavel, em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão até as 17h00min do dia 31 de março 
de 2021, possibilitando sua remessa para Cascavel. As inscrições serão por chapas 
completas, requeridas em formulário oficial fornecido pela Cooperativa. 

A chapa do Conselho de Administração será composta: 1 (um) Presidente, 1 
(um) Vice-Presidente, 7 (sete) Conselheiros Vogais Efetivos e 3 (três) Conselheiros Vogais 
Suplentes, deverão conter na sua formação, no mínimo, 01 (um) representante das cidades 
de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. No ato da inscrição para Conselho de 
Administração, deverão ser anexados os seguintes documentos: 

• Documento de Identificação válido no território nacional (Cópia 
Autenticada) 

• CPF (Cópia Autenticada) 
• Certidão Negativa e/ou Positiva Explicativa de Protesto (Cartório 

Distribuidor) 
• Certidão Negativa e/ou Positiva Explicativa de Execuções Cíveis/Criminais 

(Cartório Distribuidor) 
• Comprovante do Estado Civil (Cópia simples) 
• Comprovante de Residência (Cópia simples) 
• Nada consta no CCF (Cadastro de emissão de cheques sem fundos), no 

SERASA e no SPC. (Pode ser solicitado à Cooperativa). 
• Cópia de documento comprobatório de formação acadêmica. (Cópia 

Autenticada). 
• Declaração da Cooperativa, atestando a experiência profissional e cursos 

realizados junto a mesma e certificados de curso afins a atividade da 
instituição;  

• Declaração da Cooperativa, atestando a participação do candidato no 
mínimo em 02 (duas) Assembleia Geral Ordinária. 

 

A chapa do Conselho de Fiscal será composta: 03 (três) membros efetivos e 03 
(três) membros suplentes, deverão conter na sua formação, no mínimo, 01 (um) 
representante das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. No ato da 
inscrição para Conselho Fiscal, deverão ser anexados os seguintes documentos: 

• Documento de Identificação válido no território nacional (Cópia 
Autenticada) 

• CPF (Cópia Autenticada) 
• Certidão Negativa e/ou Positiva Explicativa de Protesto (Cartório 

Distribuidor) 
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• Certidão Negativa e/ou Positiva Explicativa de Execuções Cíveis/Criminais 
(Cartório Distribuidor) 

• Comprovante do Estado Civil (Cópia simples) 
• Comprovante de Residência (Cópia simples) 
• Nada consta no CCF (Cadastro de emissão de cheques sem fundos), no 

SERASA e no SPC. (Pode ser solicitado à Cooperativa). 
 

     
OBS: Não serão aceitas inscrições havendo pendências de documentação. 

 

 

 

HORÁRIO DE VOTAÇÃO: Será durante, no horário e local da A.G.O. 

PARTICIPE. Manifeste sua opinião. 

                                                                          
 
 
 

A DIRETORIA 
UNIPRIME ALLIANCE  


