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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2021
PARA O TRIÊNIO 2022-2024

A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho de Administração na forma do art. 35 do Esta-
tuto do Fisco Saúde, e em cumprimento ao disposto no Art. 17, I, “c” e do §2º, Incisos I e II 
do Art. 18 do mesmo Diploma, COMUNICA a PRORROGAÇÃO da Assembleia Geral Eleitoral 
anteriormente prevista para o dia 18 de novembro de 2021 para o dia 22 de novembro de 
2021 e convoca os associados a par�ciparem dela, que ocorrerá na Sede da en�dade, e 
elegerá os membros �tulares e suplentes do Conselho Fiscal para o triênio 2022-2024, sendo 
admi�do o voto por correspondência, via portador ou presencial, na forma prevista no Regi-
mento Eleitoral divulgado eletronicamente entre os associados via “whatsapp”, “e-mail”, 
aplica�vo e “site” do Fisco Saúde, além de ter sido publicado no Diário Oficial do Estado em 
1º de outubro de 2021. A Assembleia des�nar-se-á também à homologação da eleição por 
aclamação da Chapa Única inscrita e não impugnada para os cargos do Conselho de Adminis-
tração e da Diretoria Execu�va, na forma da Resolução nº 001 desta Comissão, complemen-
tada por sua respec�va ERRATA.

Recife, 16 de novembro de 2021

COMISSÃO ELEITORAL



ELEIÇÕES PARA O TRIÊNIO
2022-2024

RESOLUÇÃO 
DA COMISSÃO ELEITORAL 2021 
Nº 002 

CONSELHO FISCAL
CONSELHEIRA 01 ANA PAULA LEITE SERRANO DE LIMA 
CONSELHEIRO 02 CARLOS ALBERTO BATISTA REGO 
CONSELHEIRO 03 FRANCISCO JOSE ROSENDO DE MELO 
CONSELHEIRO 04 HENRIQUE SALES ASSUNÇÃO SANTOS 
CONSELHEIRO 05 JULIO URIEL CARVALHO LOSSIO 
CONSELHEIRA 06 MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTI MARIANO 
CONSELHEIRA 07 MARISOL PIMENTEL CARDONA PEREIRA 
CONSELHEIRA 08 ZENAIDE FAGUNDES COUTINHO 

COMISSÃO ELEITORAL 

Marcelo de Corrêa Mendes - Presidente 

Josefa Ribeiro Leite - Membro 

Marcelo Pinto de Abreu - Membro 

 

A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho de Administração na Resolução nº 55, de 21 
de setembro de 2021, vem COMUNICAR a PRORROGAÇÃO do prazo da Assembleia Geral 
Eleitoral, anteriormente agendada para 18/11/2021, para o dia 22/11/2021, conforme 
esclarecimentos e instruções apresentados no Comunicado nº 003 desta Comissão.

Como não houve impugnação da Chapa Única para os cargos do Conselho de Administra-
ção e da Diretoria Execu�va, de acordo com o Art. 8º do Regimento Eleitoral, RATIFICA que 
as presentes eleições seguem apenas em relação aos candidatos a Membros do Conselho 
Fiscal, abaixo relacionados, em ordem alfabé�ca:

Tendo em vista o princípio da transparência que deve reger todo processo eleitoral, 
DETERMINA ainda que sejam novamente convocados os associados a esta en�dade, no 
mesmo veículo de divulgação, para votarem presencialmente ou por meio de portador 
entre os dias 16 e 19/11/2021, das 8 às 17h, ou se reunirem na Assembleia Geral Eleitoral 
que se realizará no dia 22 de novembro de 2021, das 9 às 17h, tendo como pauta as 
eleições dos candidatos a Membros do Conselho Fiscal e a homologação da eleição por 
aclamação dos Candidatos aos cargos que compõem o Conselho de Administração e a 
Diretoria Execu�va.

Divulgue-se.

Recife, 16 de novembro de 2021.
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FISCO SAÚDE – PE 

ELEIÇÕES PARA O TRIÊNIO 2022-2024 
COMUNICADO DA COMISSÃO ELEITORAL 2021 Nº 003 

 

Recife, 16 de novembro de 2021. 

 

Aos(Às) 
Associados(as) Regulares com suas obrigações estatutárias 
 

Ref.: Processo Eleitoral 2021, para o triênio 2022-2024 

 

Prezado(a) Associado(a), 

 

A Comissão Eleitoral instituída pela Resolução nº 55 do Conselho de Administração nos termos do 
Art. 35 do Estatuto Social vem encaminhar o Comunicado nº 003, o qual prorroga o prazo para 
recebimento dos votos para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, nos termos a seguir. 

Considerando a situação dos associados do interior que não receberam ainda a correspondência, e 
também os que não tiverem seus votos entregues pelos correios ao Fisco Saúde até esta data e, por isso, 
não podem votar sem ter que se deslocar até Recife, bem como a dos associados da Região 

Metropolitana do Recife que se encontram em condições semelhantes, fica prorrogada a 
Assembleia Geral Eleitoral do Fisco Saúde para o dia 22/11/2021, data limite para a 

realização do pleito, nos termos do Artigo 37 do Estatuto Social, pois o dia 21/11/2021 cairá em um 
domingo.  

 Fica autorizada a distribuição de cédulas de votação aos associados que não receberam as 
cédulas pelos Correios e àqueles que não tiveram seus votos devolvidos pelos Correios até hoje. 

 

Instruções específicas para os Associados e Delegados Sindicais do Interior: 

Cada associado votante deve preencher a cédula de votação com até 03 (três) candidatos ao 
Conselho Fiscal e acondicioná-lo em um envelope menor, lacrado não identificado. Esse envelope menor 
deve ser colocado em outro maior contendo a identificação do associado por meio do seu nome completo 
e CPF ou número de matrícula no Fisco Saúde (número da carteira do Fisco Saúde), todos os votos serão 
recebidos pelo Delegado sindical, que serão autorizados a atuarem em nome da Comissão Eleitoral. O 
Delegado Sindical deve colocar todos os votos em um envelope de SEDEX e encaminhá-los para a sede 
do FISCO SAÚDE até o dia 17/11. 

 

Instruções específicas para os Associados da Região Metropolitana do Recife: 

Os associados da Região Metropolitana do Recife que não receberam a correspondência ou não 
tiveram seus votos devolvidos ao Fisco Saúde até a data do pleito e não puderem comparecer no dia 
22/11/2021, estão autorizados a retirar a cédula de votação na Sede do Fisco Saúde até o dia 19/11/2021, 
das 8 às 17h, e depositar o voto na urna existente no local, mediante registro prévio no Livro Único de 
controle da Eleição, denominado “LIVRO DE ELEIÇÃO”. 

Cada associado votante deve preencher a cédula de votação com até 03 (três) candidatos ao 
Conselho Fiscal e acondicioná-lo em um envelope menor, lacrado e não identificado. Esse envelope 
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menor deve ser colocado em outro maior contendo a identificação do associado por meio do seu nome 
completo e CPF ou número de matrícula no Fisco Saúde (número da carteira do Fisco Saúde). Serão 
recepcionados na urna existente na sede do Fisco Saúde todos os votos no período de 16/11 a 19/11, 
pessoalmente ou através de portador, mediante autorização por escrito ou identificação do associado por 
meio do seu número de CPF ou de matrícula (número da carteira do Fisco Saúde) e registro prévio no 
Livro Único de controle da Eleição, denominado “LIVRO DE ELEIÇÃO”. 

Todos os votos, para serem válidos, devem ser lacrados em envelope menor não identificado e 
inseridos em envelope maior identificado e, também, lacrado. 

Caso o associado opte por dirigir-se pessoalmente à Sede do Fisco Saúde para realizar o seu voto 
no período de 16/11 a 19/11, o Fisco Saúde disponibilizará o material necessário para o voto (cédula, 
envelope menor não identificado e envelope maior, que deve ser identificado). 

 

Instruções para votar presencialmente, no dia da Assembleia Geral Eleitoral (22/11/2021): 

Caso seu voto não tenha chegado até as 17h do dia 19/11/2021, ou se for de sua preferência, V.Sa. 
pode optar por votar diretamente na urna, no dia da Assembleia Geral Eleitoral (22/11/2021), na Sede do 
Fisco Saúde, das 9 às 17h, na forma do § 3º do Art. 5º do Regimento Eleitoral. 

Todos os votos, tanto os exercidos presencialmente, quanto os recebidos por correspondência ou 
por meio de portador, serão registrados em Livro Único de controle, denominado “LIVRO DE ELEIÇÃO”, 

inviolável, cuja fiscalização cabe à Comissão Eleitoral (Art. 6º do Regimento Eleitoral). 
 

Em caso de dúvida(s), envie e-mail para comissaoeleitoral2021@fiscosaudepe.com.br ou ligue 
para (81)3126-7704. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

COMISSÃO ELEITORAL 
 
 
 

Marcelo de Corrêa Mendes – Presidente 

Josefa Ribeiro Leite - Membro 

Marcelo Pinto de Abreu – Membro 

 


