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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores e Senhoras Associados do INSTITUTO CADO DE MEDICINA 
INTEGRATIVA, (CNPJ 29.319.121/0001-82), com sede nesta cidade, na rua Coronel Severiano, nº 
1000, bairro Tabajaras, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada virtualmente 
por meio do aplicativo Google Meet, no dia 05 de agosto de 2020, às 18:00 horas, em primeira 
convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos associados, ás 18:15 horas em segunda 
convocação com metade mais um ou às 18:30 horas, em terceira e última convocação, com qualquer 
número, de acordo com os artigo 17 do Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte pauta 
proposta pela Diretoria Estatutária para alteração do Estatuto Social (art. 17, §2º do Estatuto Social) e 
na forma permitida pelo art. 5º da Lei 14010 de 2020: 
a). alterar o art. 1º do Estatuto Social para constar que se trata de uma associação civil, incluir o caráter 
de interesse social e estipulação de que a duração se dá por prazo indeterminado;
b). alterar o item 4 do art. 1º do Estatuto Social para incluir nas finalidades do Instituto Cado a 
realização de estudos; 
c). alterar o §2º do art. 1º do Estatuto Social para incluir que a denominação social do Instituto Cado 
também advêm do nome de um vaso grego para maturar azeite; 
d). alterar o §3º do art. 1º do Estatuto Social para incluir que o Instituto Cado também não distribuirá 
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio para empregados, 
terceiros eventuais;
e). incluir o §4º do art. 1º do Estatuto Social para constar que os associados não respondem, quer 
solidária, quer subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela Associação;
f). alterar o art. 2º do Estatuto Social para excluir que o Instituto é constituído por prazo indeterminado;
g). alterar o inciso IV do art. 4º do Estatuto Social para constar que o Instituto Cado observará também 
a publicidade das certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando tais certidões, 
relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade à disposição de exame de qualquer 
cidadão;
h). alterar o inciso VI do art. 4º do Estatuto Social para constar que a prestação de contas deverá ser 
instruída com os seguintes documentos: I – relatório anual de execução de atividades; II – demonstra-
ção de resultados do exercício; III – balanço patrimonial;
IV – demonstração das origens e aplicações de recursos; V – demonstração das mutações do 
patrimônio social; VI – notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; VII – parecer 
e relatório de auditoria nos termos do art. 19 do Decreto 3100/1999;
i). alterar o art. 5º do Estatuto Social para constar que também é vedado ao Instituto Cado o 
envolvimento em questões político-partidárias ou eleitorais, classistas ou religiosas, sob quaisquer 
meios ou formas;
j). incluir o parágrafo único no art. 5º do Estatuto Social para constar que o Diretor Estatutário ou 
Conselheiro que vier a concorrer a cargo eletivo público mediante engajamento político-partidário 
deverá renunciar ao seu mandato, inclusive com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da eleição, 
da qual o mesmo pretender participar;
k). alterar o §1º do art. 8º do Estatuto Social para constar que a transferência do patrimônio líquido para 
outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei 9790/99, preferencialmente que tenha o mesmo 
objetivo social se dará após o pagamento dos 
débitos de qualquer natureza, além de outros débitos trabalhistas, tributários e previdenciários;
l). alterar o §2º do art. 8º do Estatuto Social para constar que inexistindo no Município da sede do 
Instituto Cado ou no Estado da Sede de Instituto Cado, instituição nas condições indicadas no 
parágrafo anterior, o que remanescer de seu patrimônio será destinado ao Estado de Minas Gerais ou 
a União;
m). incluir o parágrafo único do art. 12 do Estatuto Social para constar que o associado que se desligar 
ou for desligado da associação, independente de qual natureza se der o desligamento, não terá direito 
a qualquer ressarcimento, recebimento de bens ou parcelas do patrimônio da líquido da entidade;
  n). alterar o art. 14 do Estatuto Social para constar que será passível a pena de   advertência, 
suspensão ou exclusão do instituto o associado: pelo encerramento das atividades, se pessoa jurídica: 
a). Por incapacidade civil da pessoa física, não suprida; b). Por deixar de atender aos requisitos 
estatutários do instituto; c). Por condenação pela prática de delito ou contravenção penal; d). Que 
causar danos ao instituto; e). Que utilizar-se da denominação social do instituto; f). Que injuriar, 
caluniar, difamar ou cometer falta grave contra o instituto ou seus associados;
 o). alterar o parágrafo único do art. 14 do Estatuto Social para constar que na aplicação da penalidade 
deverá ser levada em consideração os antecedentes do associado e a gravidade da conduta;
 p). alterar o art. 15 do Estatuto Social para constar que os fatos suscetíveis de acarretar as penas 
previstas no artigo anterior serão apurados em inquérito administrativo disciplinar, cujo processamento 
obedecerá às disposições estatutárias pertinentes;
 q). alterar o §2º do art. 15 do Estatuto Social para constar que o prazo para apresentação de defesa 
será de 05 (cinco) dias;
 r). alterar o §4º do art. 15 do Estatuto Social para constar que da decisão da Diretoria Estatutária que 
aplicar qualquer penalidade, caberá recurso para o Conselho Fiscal no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento de comunicação via AR (aviso de recebimento);
 s). alterar o §4º art. 16 do Estatuto Social para constar que a convocação se dará também por edital 
ou por qualquer meio que demonstre ciência do destinatário;
 t). alterar o art. 20 do Estatuto Social para constar que o Conselho Diretor será composto por 3 (três) 
membros;
 u). alterar o art. 21 do Estatuto Social para constar que o mandato dos membros do Conselho Diretor 
será de 03 (três) anos, admitindo uma reeleição sucessiva;
 v). incluir o parágrafo único no art. 21 do Estatuto Social para constar que as vacâncias e impedimen-
tos ocorridos no Conselho Diretor serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para tal 
fim;
 x). alterar o art. 23 do Estatuto Social para excluir a figura dos membros suplentes do Conselho Fiscal;
 x). incluir o parágrafo único no art. 23 do Estatuto Social para prever que as vacâncias e impedimentos 
ocorridos no Conselho Fiscal serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para tal fim;
 z). alterar o art. 24 do Estatuto Social para constar que o Conselho Fiscal também emitirá pareceres 
para a assembleia geral, além de julgar recursos de punições publicadas pela Diretoria Estatutária;
 a1). incluir o parágrafo único ao art. 25 do Estatuto Social para constar que é permitida a participação 
de servidor público ou ocupante de função pública na composição de conselho da entidade, vedada a 
percepção de remuneração ou subsídio a qualquer título;
 b1). incluir o parágrafo único ao art. 26 do Estatuto Social para prever que as vacâncias e impedimen-
tos ocorridos na Diretoria Estatutária serão preenchidas em assembleia especialmente convocada para 
tal fim;
 c1). Incluir o inciso IX ao art. 30 do Estatuto Social para prever que compete a Diretoria Estatutária 
processar e julgar os processos internos de punição de associados;
 d1). alterar o art. 33 do Estatuto Social deixar claro que os integrantes da Diretoria Estatutária, 
Conselho Diretor e Conselho Fiscal não respondem solidária e nem tampouco subsidiariamente pelos 
atos de gestão regular praticados em nome do Instituto Cado;
 e1). incluir o parágrafo único no art. 36 do Estatuto Social para constar que entendem-se como 
benefícios ou vantagens pessoais os obtidos pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companhei-
ros e parentes colaterais ou afins até o terceiro  grau ou pelas pessoas jurídicas das quais os 
mencionados acima sejam controladores ou detenham até mais de dez por cento das participações 
societárias;
 f1). alterar o art. 39 do Estatuto Social para constar que as alterações do Estatuto Social entrarão em 
vigor a partir da Assembleia Geral Extraordinária que as aprovou, revogadas as disposições em 
contrário.  
 g1). Eleger membros para cargos que estiverem vagos no Conselho Diretor e Diretoria Estatutária.  

Os participantes deverão estar em gozo pleno das suas prerrogativas, não sendo admitido o voto por 
representação.
Os associados que desejarem participar da assembleia, deverão enviar a solicitação para o e-mail 
institutocado@yahoo.com, ou solicitarem acesso antes do início da assembléia.
A identificação dos participantes e os votos dos participantes serão realizados por vídeo ou por áudio 
desde que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, produzindo todos os efeitos 
de uma assinatura presencial, bem como será colhida assinatura individual de cada participante e 
votante na ata física.
É de responsabilidade do associado participante da assembleia providenciar a estrutura de internet e 
equipamentos adequados para participação da dita assembleia.

Uberlândia (MG), 16 de julho de 2020.
Clarissa Aires de Oliveira

Presidente 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS
DA ÁREA DA SAÚDE E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA

UNICRED ALIANÇA - CNPJ 70.937.271.0001-53

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DA SAÚDE E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - UNICRED ALIANÇA, no uso da 
atribuição conferida pelo caput do artigo 19 do Estatuto Social e com fundamento nos 
artigos 43-A da Lei nº 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas) e 5º da Medida 
Provisória nº 931 e também na Instrução Normativa nº 79 do DREI - Departamento 
de Registro Empresarial e Integração, cujo texto dispõe sobre a participação e 
votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, 
limitadas e cooperativas, convoca os(as) senhores(as) cooperados(as) com direito a 
voto, os(as) quais nesta data somam 8.536 (oito mil quinhentos e trinta e seis), para 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, DIGITAL, 
mediante participação e votação à distância (sem participação presencial), via 
sistema eletrônico e transmissão simultânea da sede da cooperativa, situada na 
Avenida João Pinheiro, nº 690, na cidade de Uberlândia, no dia 31 de julho de 2.020 
(sexta-feira), às 08:00 horas, em primeira convocação, com presença virtual de 2/3 
(dois terços) dos cooperados com direito a voto; em segunda convocação às 09:00 
horas, com a presença virtual mínima de metade mais um dos cooperados, e, em 
terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença virtual de no mínimo 10 
(dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Alteração das alíneas “d” e “e” do artigo 1º do Estatuto Social;
2. Alteração dos incisos XV, XVI e XVII do artigo 37 e incisos VII e VIII do artigo 38 
do Estatuto Social;
3. Alteração do § 5º do artigo 41 do Estatuto Social.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2.019, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Independen-
te;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas;
3. Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e 
dos 1º e 2º Vice-Presidentes, bem como das Cédulas de Presença para os demais 
membros do Conselho de Administração e para os membros do Conselho Fiscal.
4. Fixação do montante global da remuneração, gratificações e benefícios da 
Diretoria Executiva.
5. Aprovação da política de sucessão de administradores na forma prevista na 
Resolução nº 4.538 do Conselho Monetário Nacional-CMN.
6. Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal no horário 
compreendido entre 10:00 e 18:00 horas.
A transmissão da assembleia e participação e votação à distância dos(as) 
senhores(as) cooperados(as) ocorrerá mediante atuação remota via sistema 
eletrônico disponibilizado pela cooperativa, cujo acesso ocorrerá mediante utilização 
de um link, login e senha que permitirão a todos conectarem-se, acompanhar a 
assembleia e votar, os quais serão enviados para o endereço de e-mail do(a) 
cooperado(a) cadastrado na cooperativa até o dia 29 de julho de 2.020. Caso o(a) 
cooperado(a) deseje recebê-los em outro e-mail que não aquele cadastrado na 
cooperativa, deverá fazer contato até o dia 29 de julho de 2.020 pelo telefones 
34.3229.9010 e 34.3229.9026 ou WhatsApp 34.99964-5491 ou ainda pelo e-mail 
ago.4014@unicred.com.br, fornecendo o outro endereço de e-mail.

A empresa responsável pelo sistema eletrônico de participação e votação a distância 
será a TELEMEETING, com a qual a UNICRED firmou contrato, sendo que o sistema 
oferecido assegura transparência, segurança e sigilo do voto nas eleições para os 
órgãos sociais. Além disso, o sistema possibilita a maior participação dos coopera-
dos, os quais poderão conectar-se na assembleia em tempo real e votar diretamente 
de seus computadores, tablets ou smartphones, sendo que ao término de cada 
votação o resultado é visualizado simultaneamente por todos os participantes da 
Assembleia, bastando apenas estarem conectados à internet por conta própria 
através de rede WIFI ou através de dados móveis 3G/4G.

No caso de cooperado Pessoa Jurídica com mais de um representante legal, todos 
os representantes legais deverão assinar declaração disponível no site www.uni-
cred.com.br/alianca, sob pena de não poderem exercer o voto, especificando quem 
será o único representante com acesso à votação, considerando que cada coopera-
do tem direito a um só voto. A declaração preenchida e assinada deverá ser anexada 
ao e-mail de solicitação de link, login e senha.

Estão disponíveis para visualização e download, no referido site, o relatório de 
gestão, demonstrações contábeis, demonstrativo das sobras e os pareceres do 
conselho fiscal e da auditoria, bem como o nome dos candidatos ao Conselho Fiscal. 
Outras informações a respeito da assembleia digital podem ser solicitadas pelo 
e-mail ago.4014@unicred.com.br ou telefones 34.3229.9010 e 34.3229.9026 ou 
WhatsApp 34.99964-5491

Uberlândia, 21 de julho de 2.020.

ABANDONO DE EMPREGO
VALDIRENE PEREIRA CAVALCANTE , favor comparecer ao traba-
lho, pois está ausente desde 01/06/2020. E esta ausência pode 
caracterizar justa causa.
EMPRESA: OS MÁXIMOS RESTAURANTE EIRELLI

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
21 DE JULHO DE 2020
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