
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

SEMIPRESENCIAL DA FORTE SAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE E DE APOIO - CNPJ Nº 26.629.093/0001-01 - NIRE Nº 29400042287  

Cooperado: ____________________________________________________________________ 

CPF do Cooperado(a): ___________________________________ 

Nos termos disposto no art. 43-A da lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, os cooperados 
poderão exercer o direito de voto através do preenchimento deste boletim de voto a distância, 
disponibilizado pela Cooperativa no endereço eletrônico: https://fortesaude.coop.br/ em sua forma 
virtual, e também físico/impresso nos núcleos de cooperados. A Assembleia Geral Extraordinária 
Semipresencial será feita na Av. Tancredo Neves, 2421, Empresarial Redenção, Salas 
1607/1608/1609 – Caminho das Árvores – Salvador/BA, no dia 07 de dezembro de 2021 de 2021, 
às 13:00, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos cooperados e/ou votantes, em segunda 
convocação às 14:00, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de 
cooperados e/ou votantes, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 
15:00, com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou 20% do total de cooperados e/ou 
votantes, o que for menor, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA. Este boletim não 
impede o cooperado se fazer presente na Assembleia e exercer seu direito de participação e votação, 
caso em que o presente boletim enviado será desconsiderado. 

Ordem do Dia  

I) Eleição e Posse dos cargos vagos de Diretor(a) Vice-Presidente e Diretor(a) Secretário(a) 
(link p/ acesso: https://fortesaude.coop.br);  
 
Acássio Junior de Almeida  para o cargo de Diretor Vice-Presidente;  Patrícia Pereira Soares para o 

cargo de Diretora Secretária; 

(  ) Aprovar                (  ) Rejeitar                (  ) Abster-se  

 

Quero registrar:_________________________________________________________ ________. 

 

II) Mudança de endereço da sede desta Cooperativa (link p/ acesso:https://fortesaude.coop.br) 

 Endereço: Av. Tancredo Neves, 2421, Empresarial Redenção, Salas 1607/1608/1609, CEP 41.820-021 – 

Caminho das Árvores – Salvador/Ba  

 

(    ) Aprovar               (    ) Rejeitar                   (    ) Abster-se  

Quero registrar: ________________________________________________________________. 

 

III) Reforma Do Estatuto Social para inclusão do novo endereço da sede desta cooperativa que 

ficará sendo Av. Tancredo Neves, 2421, Empresarial Redenção, Salas 1607/1608/1609, CEP 41.820-

021 – Caminho das Árvores – Salvador/Ba (link p/ acesso:https://fortesaude.coop.br). 

  

(    ) Aprovar               (    ) Rejeitar                   (    ) Abster-se  

Quero registrar: ________________________________________________________________. 

 

Data: _________________    

CPF: _________________  

Assinatura do Cooperado (a)______________________________________________________  

                                                                

 


