
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL 

 
Pelo presente fica retificado o Edital 001/2021 de Convocação da Assembleia Geral Ordinária Virtual 
divulgado no dia 04 de fevereiro de 2021, no Jornal A Gazeta, pág. nº 20, a fim de corrigir as notas 
nº 4 e nº 05 a primeira referente a data de participação da assembleia para o dia 09/03/2021 e a 
segunda corrigindo a referência da nota nº2 para a nota nº4 que estabelece o prazo ao cooperado 
para envio do e-mail oficial, mantendo inalterados os demais itens do edital.  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA  
 GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL DA 

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO ESTADO  
DO AMAPÁ - UNIODONTO – AP 

CNPJ 02.254.846/0001-83 
 

A Presidente da COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO ESTADO DO AMAPÁ – UNIODONTO AMAPÁ, 
em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e dos  art. 29 ao art.45 do 
Estatuto Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  A SER 
REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL, considerando a autorização legal prevista no artigo 5º e o seu 
respectivo parágrafo único da Lei nº 14.010/2020, em razão da pandemia do novo corona vírus, no 
dia 29 DE JUNHO DE 2020, por meio das plataformas Cúria DIGITAL e Zoom Meeting, para o acesso 
a plataforma Cúria será por meio do endereço eletrônico  http://assembleia.curia.coop/    e do 
acesso a plataforma Zoom Meeting por meio do endereço eletrônico http://zoom.us/pt-
pt/meetings.html,    a realizar-se no dia 09 de Março de 2021, na sede da Cooperativa, localizada 
em sito a Rua Marcelo Cândia, 925, Bairro Santa Rita, na cidade de Macapá-AP, às 14 horas, em 
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do total de cooperados em condições de 
votar; às 15 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um do total de 
cooperados em condições de votar, e às 16 horas, em terceira e última convocação com o mínimo 
de 10 (dez) cooperados que estejam em condições  de  votar, para  deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 
1 – Prestação de Contas do Exercício de 2020 do Conselho de Administração, acompanhada de: 

a) Relatório da Gestão do Conselho de Administração no exercício de 2020; 
b) Balanço Geral do Exercício Social do ano de 2020; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas no exercício de 2020; 
d) Parecer do Auditor Independente; 
e) Parecer do Conselho Fiscal. 

2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 

3 – Plano de Trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o ano de 2021; 

4- Fixação do valor do pró-labore para a Diretoria Executiva; 

5– Fixação do valor da cédula de presença para os componentes do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Técnico, pelo comparecimento às reuniões ordinárias mensais; 

6- Comunicação de desligamento de cooperado; 

7 - Eleição do Conselho Fiscal; 

Para efeito de cálculo do quórum de instalação desta Assembleia Geral Ordinária, o número de 

cooperados é 66 (sessenta e seis), estando todos em dia com as suas obrigações sociais e aptos a 

votar. 

NOTAS: 
1. Os cooperados poderão participar e votar a distância e a Cooperativa informa que está disponível 

para auxiliar todos os cooperados a utilizarem o Sistema Cúria, sendo que no site da cooperativa  
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através do link https://www.uniodontoap.com.br/download/Manual-de-Uso-
Curia(Cooperado).pdf, consta o manual de acesso a plataforma da Cúria e disponibilizaremos o  
acesso ao departamento de Tecnologia da Informação como canal de atendimento para 
orientação do modo como ocorrerá a participação. Para o acesso a plataforma é através do link 
http://assembleia.curia.coop/, conforme informado acima. 

2. Os cooperados poderão participar através da plataforma Zoom Meeting no endereço 
http://zoom.us/pt-pt/meetings.html. A diretoria executiva informa que a sala de reunião do 
aplicativo será disponibilizada no e-mail oficial cadastrado de cada cooperado e/ou no grupo de 
WhatsApp dos cooperados. 

3.  Site da cooperativa através do link https://www.uniodontoap.com.br/download/Manual-de-
Uso-Curia(Cooperado).pdf, consta o manual de acesso a plataforma da Cúria e 
disponibilizaremos o acesso ao departamento de Tecnologia da Informação como canal de 
atendimento para orientação do modo como ocorrerá a participação. Para o acesso a plataforma 
é através do link http://assembleia.curia.coop/, conforme informado acima. 

4. Para participar da Assembleia Geral Ordinária, na modalidade digital de 09/03/2021, o 
cooperado deve informar a Cooperativa através do contato via WhatsApp (96) 99972-8301 ou 
no e-mail: uniodontoap@uniodontoap.com.br até o dia 23/02/2021 um e-mail ativo para ser 
cadastrado na plataforma. A diretoria esclarece aos cooperados que o acesso ao ambiente virtual 
da assembleia se dará através do e-mail fornecido e cadastrado, sendo que através do mesmo 
poderá participar ativamente das pautas, votações, encaminhar mensagens e dar sugestões, o e-
mail é o único mecanismo possível para acesso a plataforma, permitindo assim que o cooperado 
assine a lista de presença e tenha legitimidade na participação da AGO, então é importante o 
envio correto do e-mail.  

5. O Cooperado poderá participar da assembleia desde que informe o e-mail dentro do prazo 
estabelecido na nota 4, para a realização do cadastro com antecedência na plataforma. 

6. Os documentos referentes ao primeiro e ao terceiro item da Ordem do Dia acima descrito estarão 
disponíveis para visualização e download no site institucional da cooperativa na aba 
“cooperados” em “downloads” a partir do dia 04/03/2021. 

 
Macapá -Ap, 08 de fevereiro de 2021 

 
 

____________________________________ 

Ana Valéria dos Santos Silva 

Presidente e Representante Legal da Cooperativa 

CPF: 334.091.292-00 
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