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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
De forma Digital 

 
 

O Presidente da UNIÃO NACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES COOPERATIVISTAS 
SOLIDÁRIAS - UNICOPAS, CNPJ nº 21.039.699/0001-73, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social em vigor, convoca as associadas, por seus delegados e 
delegadas representantes, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral, a realizar-se por meio Digital, pela Plataforma de Videoconferência Zoom, 
com endereço eletrônico da sala virtual a ser disponibilizado para os(as) 
inscritos(as), no dia 23/06/2021, tendo como referência a sua sede social situada na 
sala 111, do Edifício Conjunto Baracat, nº 27, Setor de Diversões Sul, Asa Sul, na cidade 
de Brasília, Distrito Federal, às 08hs00, em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) das suas integrantes, ou às 09hs00, em segunda convocação, com a 
presença de 50% + 01 (metade mais um) das suas integrantes, ou às 10h00 em terceira 
e última convocação, com a presença de 1/3 (um terço) das integrantes da Assembleia, 
para deliberar, observando-se a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório 
Anual de Atividades e do Parecer do Conselho Fiscal, em relação às contas da entidade; 
2) Aprovação das contas, dos exercícios sociais anteriores e atual, excluídas as já 
examinadas em Assembleias Gerais; 3) Alteração do Estatuto Social; 4) Deliberação e 
aprovação de Plano de Atividades, elaborado pela entidade; 5) Qualquer outro assunto 
de interesse da UNICOPAS. 
Conforme o Estatuto Social da UNICOPAS: “Art. 4º - O quadro social da UNICOPAS é 
formado por organizações de representação nacional do cooperativismo de economia 
solidária que tenham no mínimo 100 cooperativas filiadas, legalmente constituídas em 
pelo menos dez estados da federação.  
Parágrafo 2º - As entidades que compõem o quadro social da UNICOPAS, caso cumpram 
o estabelecido no caput deste artigo, serão representadas por 04 delegados, pessoas 
naturais, tendo até 200 cooperativas filiadas, sete delegados caso tenham entre 200 a 
500 cooperativas filiadas e 10 delegados caso tenham mais de 500 cooperativas 
filiadas”. 
Para maiores informações, acessar o site: www.unicopas.org.br, o endereço eletrônico 
unicopas@unicopas.org.br ou o telefone (61) 99650-9780. 
 

Brasília/DF, 03 de junho de 2021. 
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