
CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCO SAÚDE/PE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA DIGITAL 01/2021, consoante parecer jurídico emi�do pelo Escritório de Advocacia Euclides Mar�ns 
nesta data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO 
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FISCO SAÚDE/PE, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ/MF sob o nº 11.996.146/0001-55 com registro na ANS nº 41.766-1, classificada na modalidade de autogestão, estabelecida 
na Rua da Aurora, 1443, Sala 01, Santo Amaro, Recife-PE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, em seu ar�go 17, I, “a” 
e §§ 1º ao 3º c/c art. 19, convoca todos os associados com direito a voto para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, 
a realizar-se no dia 30 de março de 2021 às 14h, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados, ou às 14h30min, em 
segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

-  Prestação de Contas do Exercício de 2020.

A assembleia ocorrerá, em ambiente VIRTUAL.  Os associados aptos interessados em par�cipar e votar deverão se inscrever previamente 
pelo sí�o www.fiscosaudepe.com.br/assembleias até a data limite de 30 de março de 2021 às 12h. Para a inscrição prévia, é obrigatório 
preencher corretamente todos os dados solicitados no formulário de inscrição: Nome completo, CPF, nº da carteira do  Fisco Saúde, 
e-mail e telefone. 

Os associados inscritos receberão confirmação pelo e-mail informado no ato da inscrição, o qual conterá instruções de acesso 
à reunião.

Informações Complementares

• O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição 
   prévia realizada pelo associado.
• Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização poderão se manifestar 
   por escrito, via chat, ou verbalmente mediante inscrição prévia, garan�ndo, assim, a plena par�cipação no ato da Assembleia.
• A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admi�da, excepcionalmente, 
   em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação por escrito, exclusivamente por meio 
   do chat da própria ferramenta, ou verbal, desde que antes do encerramento da votação.
• Os documentos e informações da assembleia serão publicados para os associados na área restrita do beneficiário disponível no site 
   www.fiscosaudepe.com.br.
• A CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRAÇÃO   
   TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO-FISCO SAÚDE/PE não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de 
  informá�ca ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não 
   estejam sob o seu controle.
• A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante 
   requerimento formal.

Recife, 10 de março de 2021.   

PABLO CAVALCANTI DE ANDRADE LIMA BRITO
Presidente do Conselho de Administração
CPF/MF sob o nº 658.588.084-68
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