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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

A Presidente do Conselho de Administração da Uniprime Alliance - Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo, usando das atribuições lhe conferidas pelo Estatuto Social, 
convoca os 6.597 (seis mil, quinhentos e novecentos e sete) cooperados, para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no salão de convenções do 
Hotel Copas Verdes, sito à Avenida Brasil, nº. 5929, na cidade de Cascavel, Estado do 
Paraná, no dia 19 de abril de 2021, tendo em vista a falta de acomodações apropriadas 
em nossa sede social. Primeira convocação às 10h00min, com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número total de cooperados. Caso não haja número legal para a instalação, 
ficam desde já convocados para a Segunda convocação às 11h00min, no mesmo dia e 
local, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total de cooperados. 
Persistindo a falta de “quórum legal”, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e 
local, em Terceira e última convocação às 12h00min, com a presença de no mínimo 10 
(dez) Cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO – PAUTA: 

1)  Apreciação e deliberação de recursos referentes à eliminação de associados; 
2)  Prestação das contas dos órgãos de Administração, referente ao exercício de 

2020, compreendendo: 
• Relatório da Gestão; 
• Balanços; 
• Demonstrativo das Sobras Apuradas no Exercício; 
• Parecer da Auditoria Externa. 
• Parecer do Conselho Fiscal; 

3)  Fixação do valor dos honorários, diárias e cédulas de presença dos membros do 
Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva; 

4)  Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2020;  
5)  Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; 
6)  Outros assuntos de interesse do quadro social, sem poder deliberativo; 

 
Obs: a Assembleia Geral Ordinária iniciará no máximo às 12h00min, permanecendo sob 
regime de votação do item 5 da pauta até a sua retomada às 19h00min para dar andamento 
aos demais itens. 

 
 

Cascavel (PR), 04 de março de 2021. 
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