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1. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

Prezados colegas e associadas,  

A Central Nacional Unimed, diante do estado extraordinário global que vivemos, vem se 

adaptando de forma constante para transformar as dificuldades que o momento nos traz, em 

novas possibilidades.  

Está sendo, incontestavelmente, um ano desafiador, em que temos praticado nossa habilidade 

de criar e adaptar positivamente mudanças simultâneas em diferentes escalas, acelerando a 

implantação de vários projetos da organização.  

A transformação digital, com a adequação das reuniões para ambientes virtuais, foi uma das 

medidas implementadas, em razão da COVID-19, e que se tornou imprescindível para garantir 

a segurança de todos, além de elevar a interação e compartilhamento de experiências com 

nossas associadas.   

Fato este registrado na nossa primeira Assembleia Geral Ordinária, realizada no mês de 

junho/2020, de forma exclusivamente digital, e que contou com recorde de participação das 

sócias. 

Diante da necessidade de Assembleia Geral Extraordinária, para recomposição do Conselho de 

Administração, nos termos da IN DREI nº 81/2020, editada com base na Lei nº 14.030/2020, 

realizaremos um novo encontro digital, com a celebração de Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE) para substituição do representante da Unimed Sorocaba.  

Renovando o compromisso da Gestão com o fortalecimento das boas práticas de Governança 

Corporativa, disponibilizamos o Manual para Participação na Assembleia Geral Extraordinária 

(“Manual de Participação”), contendo as informações e orientações relativas à AGE.   

Estamos trabalhando para que a AGE se instale em primeira convocação, por isso, sua presença 

é muito importante! 

O Núcleo de Governança Corporativa  e Societário da Central Nacional Unimed, se mantém à 

disposição pelo e-mail assembleia@centralnacionalunimed.com.br para esclarecer quaisquer 

dúvidas de suas associadas, em relação à Assembleia. 

Boa leitura e bom evento a todos! 

São Paulo – SP, 11 de setembro de 2020 

 

Alexandre Augusto Ruschi Filho  

Presidente do Conselho de Administração da 

mailto:assembleia@centralnacionalunimed.com.br
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 Central Nacional Unimed – Cooperativa Central  

   2.  INTRODUÇÃO  

 

2.1  O Presidente do Conselho de Administração da Central Nacional Unimed convocou a 

primeira AGE de 2020, que será realizada no dia 29/09/2020, às 07h30min (horário de Brasília), 

em primeira convocação, às 08h30min (horário de Brasília), em segunda convocação, e às 

09h30min (horário de Brasília), em terceira convocação, de modo exclusivamente digital, nos 

termos da Lei 14.030/2020 e do parágrafo único do artigo 43-A da Lei 5.764/71, por meio de 

plataforma digital a ser disponibilizada pela CNU, e cujo Edital de Convocação, constante no 

item 6 do presente Manual, traz a ordem do dia.   

3.  QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO 

 

3.1   O quórum de instalação da AGE é de: (i) 2/3 (dois terços) do número das associadas, em 

primeira convocação; (ii) metade e mais uma das associadas, em segunda convocação; e (iii) 

qualquer número de associadas, em terceira convocação. 

3.2   O quórum de deliberação da AGE é por maioria do total dos votos dos presentes, no 

momento da votação e que não estejam impedidos de votar, sendo vedado o voto por 

procuração. 

3.3    A matéria sujeita à deliberação será votada através da função de voto eletrônico contida 

na plataforma digital.  

3.4    A mesa reservará um tempo para que os participantes votem no painel de enquete.  

3.5    Encerrado o tempo preestabelecido de votação, não será possível a manifestação de votos 

e o resultado da votação será divulgado em tempo real.  

3.5.1 Após o término da assembleia, a plataforma digital divulgará o relatório detalhado de 

votos.  

3.5.2    O relatório de votos será encaminhado para a Comissão Eleitoral e ficará disponível 

para a consulta das Associadas na sede da CNU, no Núcleo de Governança Corporativa e 

Societário.  

3.6 As deliberações das Assembleias Gerais vinculam a todos, ainda que ausentes ou 

discordantes e cada associada terá direito a 1 (um) voto na AGE. 
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4.  ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA   

 

4.1 A associada que desejar participar da assembleia deverá preencher e assinar o seu 

credenciamento, conforme modelo de credencial disponibilizado no ANEXO II deste Manual.  

4.2 A credencial devidamente preenchida e assinada deverá ser encaminhada para o e-mail 

assembleia@centralnacionalunimed.com.br. 

4.2.1 A associada, na forma disposta em seu estatuto social, é responsável pela a indicação de 

seu delegado.  

4.3 Após o recebimento do credenciamento, o Núcleo de Governança Corporativa e Societário 

da CNU enviará, por e-mail, ao delegado indicado pela associada, as instruções para acesso ao 

sistema digital de participação na AGE e efetivação do cadastro na plataforma digital 

disponibilizada.  

4.3.1 Para garantir a segurança e a identificação, o credenciamento somente será concluído 

após a efetivação de cadastro do delegado.  

4.3.2 Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se às associadas o credenciamento e 

efetivação da inscrição na plataforma digital com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar da hora marcada para a realização da AGE. Destaque-se que faltando 30 (trinta) 

minutos do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, a fase de credenciamento se 

encerará, sendo indisponibilizados novos links de acesso ao ambiente virtual.   

4.3.3 Efetivado o cadastro pelo delegado, o Núcleo de Governança Corporativa e Societário 

enviará a confirmação de conclusão do credenciamento para o delegado (“Delegado 

Credenciado”).  

4.3.4 Caso o delegado tenha efetivado o cadastro e não tenha recebido a confirmação com 

até 4 (quatro) horas de sua antecedência em relação ao início da Assembleia, deverá entrar em 

contato pelos telefones (11) 97101-2293 / (11) 96905-3078 / (11) 99003-3534 ou (11) 97667-

0538. 

4.3.5 As credenciais de acesso à plataforma digital recebidas pelos delegados serão pessoais 

e intrasferíveis. 

4.4 A CNU recomenda que os Delegados Credenciados acessem a plataforma digital com 

antecedência de, no mínimo, 30 minutos do início da Assembleia a fim de evitar eventuais 

problemas operacionais, e permitir a validação do acesso e participação de todos os Delegados 

Credenciados. A CNU também sugere que os Delegados Credenciados se familiarizem 

previamente com a ferramenta para evitar problemas com a sua utilização no dia da 

mailto:assembleia@centralnacionalunimed.com.br
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assembleia, bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos 

com a plataforma, principalmente em relação ao uso dos recursos de áudio e vídeo. 

4.5 Em cumprimento à Instrução Normativa 81/2020 DREI, a CNU informa que gravará a 

AGE, sendo, no entanto, proibida a sua gravação ou transmissão no todo ou em parte por 

Delegados que acessem a plataforma digital.  

4.6 A CNU não se responsabiliza por problemas de conexão que as associadas venham 

enfrentar, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, 

incluindo, mas não se limitando, instabilidade na conexão com a internet, incompatibilidade 

com a plataforma digital, com os equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia 

elétrica, dentre outros. 

4.7 A associada devidamente cadastrada que participar por meio do sistema eletrônico 

disponibilizado pela CNU será considerada presente à AGE.  

 5.  MANIFESTAÇÕES   

 

5.1 A plataforma digital permite a interação das associadas com a mesa. Para a melhor 

organização dos trabalhos, a associada, no decorrer da assembleia, deverá fazer a inscrição 

para o uso da palavra e seguir a dinâmica apresentada no início da AGE.  

6.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL 

CNPJ/MF nº 02.812.468/0001-06 – NIRE 35.400.050.951 

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária 

Ficam convocadas as 322 (trezentas e vinte e duas) Associadas da CENTRAL NACIONAL UNIMED 

– COOPERATIVA CENTRAL (“CNU”), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 

(“AGE”), a realizar-se no dia 29 de setembro de 2020, às 07h30min (horário de Brasília), em 

primeira convocação, às 08h30min (horário de Brasília), em segunda convocação, e às 

09h30min (horário de Brasília), em terceira convocação, de modo exclusivamente digital, nos 

termos da Lei 14.030/2020 e do parágrafo único do artigo 43-A da Lei 5.764/71, por meio de 

plataforma digital a ser disponibilizada pela CNU, para deliberarem sobre a seguinte ordem 

do dia: 

1.  Eleição do membro do Conselho de Administração para a substituição do representante 

da Unimed Sorocaba.  
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  Notas: 

a) Quórum de Instalação: O quórum de instalação é de: (i) 2/3 (dois terços) do número das 

Associadas, em primeira convocação; (ii) metade e mais uma das Associadas, em segunda 

convocação; e (iii) qualquer número de Associadas, em terceira convocação; 

b) Quórum de Deliberação: As deliberações serão tomadas por maioria do total dos votos dos 

Delegados presentes, no momento da votação e que não estejam impedidos de votar, sendo 

vedado o voto por procuração; 

c) Eleição do substituto do Conselho de Administração:  As inscrições deverão ser realizadas, 

de forma eletrônica, através do e-mail administrado pelo Núcleo de Governança Corporativa 

e Societário (assembleia@centralnacionalunimed.com.br), no período compreendido entre a 

data da publicação deste Edital de Convocação, até 05 (cinco) dias antes da realização da 

AGE, mediante apresentação dos documentos referidos no artigo 53 do Estatuto Social da 

CNU. Após o período de pandemia do COVID-19, a referida documentação deverá ser 

endereçada para a sede da CNU, em vias físicas; 

d) Credencial - Indicação de Delegado: A delegação será exercida na forma do disposto no 

artigo 20 do Estatuto Social da CNU, mediante preenchimento de credencial disponibilizada 

para as Associadas através de e-mail e divulgada no website da CNU 

(https://www.centralnacionalunimed.com.br/age2020) 

e) Participação Digital: i) A Associada que desejar participar da AGE deverá enviar a 

credencial preenchida para o e-mail assembleia@centralnacionalunimed.com.br (“Processo 

de Credenciamento”); ii) Após o recebimento do credenciamento, o Núcleo de Governança 

Corporativa e Societário da CNU enviará, por e-mail, ao delegado indicado pela Associada, as 

instruções para a efetivação do cadastro (“Inscrição Prévia”) e para acesso ao sistema digital, 

e; iii) A conclusão do Processo de Credenciamento e de Inscrição Prévia de ingresso na 

plataforma digital é a garantia da participação da associada na Assembleia;  

f) Recomendações: i) Para fins de melhor organização da AGE, recomenda-se às Associadas o 

credenciamento e efetivação da inscrição na plataforma digital, com antecedência mínima 

de 48 horas a contar da hora marcada para a realização da AGE; ii) A CNU sugere que as 

Associadas acessem a plataforma digital previamente para realização de testes e 

reconhecimento de suas funcionalidades, objetivando otimizar sua utilização no dia da AGE; 

iii) Na data de realização da AGE o acesso à plataforma digital deverá ser realizado com, no 

mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para seu início, 

e; iv) A CNU não se responsabiliza por problemas de conexão que as Associadas venham 

enfrentar, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, 

incluindo, mas não se limitando, instabilidade na conexão com a internet, incompatibilidade 
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com a plataforma digital, com os equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia 

elétrica, dentre outros, e; 

g) Suporte: As dúvidas de acesso ou uso da plataforma digital poderão ser encaminhadas para 

o e-mail assembleia@centralnacionalunimed.com.br ou sanadas pelos telefones (11) 97101-

2293 / (11) 96905-3078 / (11) 99003-3534 ou (11) 97667-0538. 

São Paulo, 11 de setembro de 2020 

Alexandre Augusto Ruschi Filho  

Presidente do Conselho de Administração da 

 Central Nacional Unimed – Cooperativa Central  

 

[Clique no link abaixo para ter acesso a folha eletrônica da publicação no Jornal Folha de S. Paulo]  

 http://unimed.me/Wa1gL 
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ANEXO I – CIRCULAR PRES. CENTRAL 016/20 

 

[Clique no link abaixo para visualização do Documento] 

    http://unimed.me/Wa1gS 
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ANEXO II-A – MODELO DE CREDENCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE PRESIDENTE  

 

CREDENCIAL  

 

 

Eu, Dr(a).      , Presidente da [Unimed/Federação], inscrita no CNPJ/MF sob o nº      , com 

sede na Cidade de      , Estado de      , com registro na Junta Comercial sob o nº      , 

[nacionalidade], nascido(a) em   /  /    , natural de [Cidade], [estado civil], [profissão], 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº       e CRM sob o nº      , residente e domiciliado(a) na 

[Endereço], [Bairro], [Cidade], [CEP], [telefone fixo com DDD] e [telefone celular com DDD], 

informo que serei o Delegado, para representar esta cooperativa na Assembleia Geral 

Extraordinária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, a realizar-se no dia 29 de 

setembro de 2020, de modo exclusivamente digital, podendo, para tanto, participar das 

deliberações, com direito a votar nas matérias constantes da ordem do dia do Edital de 

Convocação publicado em 11 de setembro de 2020, no jornal Folha de São Paulo.  

 

Declaro para os devidos fins que sou nomeado, de acordo com o disposto no Estatuto Social da 

[Unimed/Federação], restando, assim, o cumprimento do artigo 20 do Estatuto Social da 

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. 

 

Por fim, solicito que o link de acesso ao sistema eletrônico para participação da Assembleia 

Geral Extraordinária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central seja encaminhado para 

o seguinte endereço de e-mail: [e-mail do(a) Delegado (a) credenciado(a)]. 

 

 

[LOCAL],    de setembro de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Dr(a).       

Diretor(a) Presidente da [Unimed/Federação] 
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ANEXO II-B – MODELO DE CREDENCIAL PARA INDICAÇÃO DE DELEGADO   

 

CREDENCIAL  

 

Eu, Dr(a).      , Presidente da [Unimed/Federação], inscrita no CNPJ/MF sob o nº      

, com sede na Cidade de      , Estado de      , com registro na Junta Comercial sob 

o nº      , credencio como Delegado(a) o(a) Dr(a).      , [nacionalidade], nascido(a) 

em   /  /    , natural de [Cidade], [estado civil], [profissão], inscrito(a) no CPF/MF sob 

o nº       e CRM sob o nº      , residente e domiciliado(a) na [Endereço], [Bairro], 

[Cidade], [CEP], [telefone fixo com DDD] e [telefone celular com DDD], [Cargo executivo] 

da [Unimed/Federação], para representar esta cooperativa Assembleia Geral 

Extraordinária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, a realizar-se no dia 

29 de setembro de 2020, de modo exclusivamente digital, podendo, para tanto, 

participar das deliberações, com direito a votar nas matérias constantes da ordem do 

dia do Edital de Convocação publicado em 11 de setembro de 2020, no jornal Folha de 

São Paulo. 

Declaro para os devidos fins que o(a) Delegado(a) credenciado(a) acima é nomeado(a) 

de acordo com o disposto no Estatuto Social da [Unimed/Federação], restando, assim, 

o cumprimento do artigo 20 do Estatuto Social da Central Nacional Unimed – 

Cooperativa Central. 

 

Por fim, solicito que o link de acesso ao sistema eletrônico para participação da 

Assembleia Geral Extraordinária da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central seja 

encaminhado para o seguinte endereço de e-mail: [e-mail do(a) Delegado(a) 

credenciado(a)]. 

 

 

[LOCAL],    de setembro de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

Dr(a).       

Diretor(a) Presidente da [Unimed/Federação] 

 

 

 


