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CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 
 
 

A Comissão Eleitoral, de acordo com as atribuições delegadas pelo 
Conselho de Administração da Uniprime Alliance, convoca todos os Cooperados 
em dia com suas obrigações junto à cooperativa para participarem das ELEIÇÕES 
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL. 

Para tanto, solicita seu comparecimento no Salão de Convenções do 
Hotel Copas Verdes, sito a Av. Brasil nº 5929, na cidade de Cascavel, onde será 
realizada a Assembléia Geral Ordinária, no dia 19 de abril de 2021, durante o 
horário de realização da mesma conforme edital de convocação publicado. 

Cada eleitor receberá uma cédula para votação, com os nomes dos 
inscritos já homologados. O eleitor votará nos candidatos ao Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal inscritos por chapas completas, assinalando com 
“X” no local correspondente à sua escolha.  

Será nulo o voto que contiver mais que uma marcação na cédula, assim 
como os votos que apresentarem rasuras, emendas ou manifestações estranhas a 
indicação de preferências, bem como sinais ou marcas que possibilitem a 
identificação do eleitor. A posse dos eleitos se dará após homologação do Banco 
Central.  

Cada Cooperado em dia com suas obrigações terá direito a um voto. As 
Pessoas jurídicas serão representadas por um dos sócios que responda pela 
entidade, credenciadas junto à Cooperativa. 

As Pessoas físicas não poderão votar por procuração ou representação. 
As inscrições para o cargo de Conselheiro de Administração e Conselho Fiscal serão 
apresentadas por chapas completas 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;  
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• 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) 

• 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). 

    

NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE INSCRIÇÕES COM  PENDÊNCIAS DE 
DOCUMENTAÇÃO 

 

Os pedidos de inscrições deverão ser entregues na sede da Uniprime 
Alliance, sito à Rua Minas Gerais, n. 1932, 1º andar, em Cascavel (PR), 
impreterivelmente até as 17h00 horas do dia 05 de abril de 2021. 

Serão acolhidas inscrições no PAC de Foz do Iguaçu (PR), sito à Rua 
Almirante Barroso, n. 1108, sala 10 e no PAC Francisco Beltrão, sito à Avenida 
Júlio Assis Cavalheiro, n. 1221, se entregues impreterivelmente até as 
17h00horas do dia 31 de março de 2021, possibilitando sua remessa a Cascavel. 

As impugnações ao registro de candidatos poderão ser apresentadas 
por qualquer cooperado com direito a voto, até as 17h00 horas do dia 09 de abril 
de 2021, junto a Comissão Eleitoral na Sede da Uniprime Alliance em Cascavel 
(PR).  

As normas em sua íntegra estarão disponíveis no site da cooperativa 
ou poderão ser solicitadas por qualquer Cooperado nas Agências de Cascavel, 
Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão.  

 

Cascavel (PR), 04 de março de 2021. 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL 


