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Fortaleza, 29 de Junho de 2020.

Caro (a) Cooperado (a)

Contamos com a sua participação na eleição para o preenchimento de 
cargos para Conselheiros Fiscais da Cooperativa dos Pediatras do Ceará - 
COOPED-CE, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 
2021.  

A AGO será realizada na modalidade DIGITAL nos termos da Instrução 
Normativa DREI 79/2020, cujos cooperados poderão participar e votar a 
distância através da rede mundial de computadores (internet), sendo 
considerada para todos os fins legais como realizada na sede da 
cooperativa. A votação, item “1” da ORDEM DO DIA, realizar-se-á no 
próximo dia 13 de julho de 2020, no período compreendendo das 15:30h 
até às 19:30h.

A votação individual acontecerá exclusivamente, através do aplicativo 
“CURIA”. Os cooperados receberão via e-mail as orientações 
necessárias, link de acesso à sala virtual e instruções para uso do 
aplicativo de votação.

Conheça os candidatos para o CONSELHO FISCAL anuênio 2020-2021

CHAPA 1: AVANÇANDO COM COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA  

Ana Daniele Andrade Vitoriano
Daniele Pimentel Fernandes
Denise Gonçalves Pereira
Judith Rodrigues da Costa Caetano
Luiz de Moraes Ferreira Júnior
Marta Maria Sampaio Serrano

A COOPED-CE não se responsabilizará por problemas decorrentes nos 
equipamentos de informática ou de conexão à internet do cooperado, que não 
estejam sob o seu controle, conforme disposto no art. 2º., § 3º., da IN DREI 
79/2020;

Sua participação é importante para consolidação e engrandecimento da nossa 
cooperativa.
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