
 

 

 

 

UNIMED VILHENA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 

CNPJ: 01.659.087/0001-76 

NIRE: 114.0000134.8 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA SEMIPRESENCIAL  

DIA 12 DE MARÇO DE 2021 

 
O Presidente da Unimed Vilhena – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.659.087/0001-76, com sede na 

Avenida Capitão Castro, nº 4376, Centro de Vilhena – RO, no uso de suas atribuições 

estatutárias, CONVOCA todos os cooperados, aptos a votar, em número de 68 (sessenta 

e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMPRESENCIAL a 

ser realizada no dia 12 (Doze) de março de 2021 ( sexta-feira), com fundamento no Art. 

43-A da Lei nº 5.764/71 e, pela IN nº 79 do DREI - Departamento de Registro Empresarial 

e Integração (que dispõe sobre a participação e votação à distância em reuniões e 

assembleias de sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas), para participar 

da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, nas dependências do 

Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão Castro, 3178, centro, 

nesta cidade de Vilhena/RO, e para os cooperados que optar pela participação virtual, 

deverá acessar o Link de acesso que será divulgado neste edital e no espaço do 

cooperado, podendo ser repassado por e-mail, SMS, Telegran ou Wathsapp, conforme 

dados do cadastro do cooperado, que dadas as circunstâncias atípicas enfrentadas em 

decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19), foi necessário que a Cooperativa 

alterasse o local da assembleia para atender a realidade do momento, especialmente 

quanto ao formato da Assembleia, destacando, que se trata de um momento histórico para 

a Cooperativa e para garantir a segurança dos cooperados. A solenidade iniciará às 18h 

(dezoito horas) em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados 

em condições de votar ou às 19h (dezenove horas) em segunda convocação com a 

presença de metade mais um, ou às 20h (vinte horas) em terceira convocação com a 

presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM 

DO DIA: 

 
1. Apreciação e deliberação do relatório de gestão, balanço patrimonial e 

demonstrativo dos resultados acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e 

Auditoria Independente relativos ao exercício de 2020; 

2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 



 

 

 

 

3. Eleição dos integrantes do Conselho Fiscal para o exercício de 2021; 

4. Apreciação e deliberação sobre o Plano de Trabalho para o exercício de 2021 e 

ratificação e homologação do Plano de Trabalho referente ao exercício de 2020; 

5. Fixação dos valores da produção especial a serem pagos aos membros da Diretoria 

Executiva, bem como das cédulas de presença para os membros do Conselho de 

Administração, Técnico e Fiscal. 

A transmissão da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL ocorrerá do 

Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão Castro, 3178, centro, nesta 

cidade de Vilhena/RO, havendo participação virtual dos cooperados, que assim 

desejar, cujo acesso se dará pelo seguinte link https://zoom.us/j/98062243444 

ID da reunião: 980 6224 3444. 

Importante destacar, que o cooperado que optar pela forma que vai participar da 

assembleia, não poderá, após a abertura da solenidade, alterar sua forma de 

participação. 

 
A credencial de acesso e verificação do associado será validado pela cooperativa, pelo 

número do CRM/RO ou CPF/MF do cooperado, onde vai ser encaminhado acesso com 

login e senha, todavia o cooperado deve preencher o cadastro que lhe permitirá ingressar 

e votar na Assembleia, para segurança do processo, mesmo se participar de forma 

presencial. 

 
Esta validação (senha) deverá ser requerida no máximo até às 17 horas e 30 minutos do 

dia 12 do mês de março de 2021 (trinta minutos antes do início da assembleia) no site da 

cooperativa: http://www.unimedvilhena.com.br, no espaço do cooperado, ou por meio 

idôneo indicado nas regras de participação da eleição que vai estar detalhado no espaço 

do cooperado. 

  
Mais informações sobre a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL, bem 

como orientações de participação e votação à distância, poderão ser acessadas no site da 

Cooperativa, referido acima.  

 

Vilhena – RO, 08 de fevereiro de 2021. 

 
 

ELCIO CARLOS ROSSI 
Diretor Presidente 

Unimed Vilhena 



 

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 

Nº. 001/2021 
 

O Presidente da Unimed Vilhena – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, no uso de 

suas atribuições estatutárias (art. 19, caput e 28 ambos do Estatuto Social), convoca os 

médicos cooperados para preenchimento, via eleição direta, dos cargos dos Conselhos de 

Administração e Técnico da cooperativa, período 2021/2025 que será realizada no dia 12 

de março de 2021 (sexta-feira) conforme Edital de Convocação da Assembleia Geral 

Ordinária semipresencial, no Auditório do Banco Sicoob Credisul, situado na Av. Capitão 

Castro, 3178, centro, nesta cidade de Vilhena/RO, que obedecerá as regras do Código 

Civil Brasileiro, Lei nº 5.764/71, Lei nº 9.656/98, do Regimento Interno e do Estatuto Social. 

(Legislação que estará disponível aos interessados na sede da cooperativa) especialmente 

as seguintes: 

DO PRAZO DE INSCRIÇÃO: As inscrições das chapas ocorrerão no período entre a 

data de publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral e até 15 (quinze) 

dias antes de sua realização (artigo 44º do Estatuto Social) e deverão ser realizadas 

na sede da UNIMED, no endereço acima citado, em dias úteis e horário comercial, 

mediante o encaminhamento de requerimento à Presidência da Unimed com a 

relação dos candidatos e respectivos cargos que desejam ocupar, assim como, com 

a qualificação do candidato (nome completo, endereço residencial, número da 

carteira de identidade, CPF e da inscrição no Conselho Regional de Medicina), bem 

como o encaminhamento da cópia do CPF e RG autenticados, certidão negativa 

municipal, estadual e federal, certidão de nada consta junto ao CRM de Rondônia, e 

demais certidões dos cartórios distribuidores cíveis, criminais e fiscais do domicílio 

do candidato. 

DOS INTEGRANTES DAS CHAPAS: Os integrantes das chapas deverão aquiescer 

expressamente em participar da chapa mediante preenchimento de declaração nesse 

sentido, devendo cada um observar o preenchimento dos requisitos exigidos nas leis que 

regem a matéria (Código Civil Brasileiro, Lei nº 5.764/71 e Lei nº 9.656/98), no Estatuto 

Social e Regimento Interno, ESPECIALMENTE:  

1) Ter sido admitido antes de convocada à assembleia geral de eleição dos 

membros; 

2) Ter operado sob qualquer forma com a cooperativa durante o ano;  

3) Não seja ou não tenha se tornado empregado da cooperativa até a assembleia 

geral que aprovar as contas do ano social em que tenha deixado suas funções;  



 

 

 

 

4) Não ter sido penalizado até a assembleia geral em que ocorre o processo 

seletivo, nos casos de processo ético ou administrativo na cooperativa;  

5) São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 

contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; 

6) Não podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os 

parentes entre si até o 2º (segundo) grau, em linha reta ou colateral. 

 

DO PRAZO PARA RETIFICAÇÕES: Constatada a impossibilidade do registro da chapa 

por qualquer irregularidade, o candidato indicado como Presidente terá o prazo de 03 (três) 

dias para saná-las sob pena de indeferimento do pedido. 

DA SUBSTITUIÇÃO: A substituição de candidatos somente poderá ocorrer em caso de 

renúncia, morte ou invalidez devidamente comprovada até a instalação da Assembleia. 

DA VOTAÇÃO: O voto será secreto e será considerada eleita à chapa que obtiver a maioria 

simples dos votos devendo a posse ocorrer durante a Assembleia Geral Ordinária. 

 
 

Vilhena – RO, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

ELCIO CARLOS ROSSI 
Diretor Presidente 

Unimed Vilhena 


