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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DE 28/04/2021 
 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS 

EMPRESAS DE CERÂMICA - COOPASPACER 

CNPJ: 02.541.707/0001-30 

 
 

 

1. Nome:  

2. CPF do associado:  

3. E-mail do associado: 

4. Orientações para preenchimento 
 

Os associados aptos a votar poderão exercer o direito de voto por meio de preenchimento e 
entrega de boletim de voto à distância, disponibilizado pela Cooperativa na internet, no seguinte 
endereço eletrônico: www.aspacer.com.br/coopaspacer 
 
Para tanto, o(a) associado(a) deverá ler atentamente as instruções de preenchimento e envio 
deste boletim de voto à distância, o qual deverá ser devolvido até o dia 27/04/2021 pelos canais 
de comunicação disponibilizados pela Cooperativa. 
 
A Cooperativa, ao receber o boletim de voto à distância, comunicará o seu recebimento, bem 
como que o boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que o voto 
do associado seja considerado válido. 

Caso haja necessidade de retificação ou reenvio do boletim ou dos documentos que o 
acompanham, a Cooperativa comunicará o associado, descrevendo os procedimentos e prazos 
necessários à regularização. Nesta hipótese, o associado pode retificar ou reenviar o boletim de 
voto à distância ou os documentos que o acompanham até o dia 28/04/2021 às 11h00. 

O envio de boletim de voto à distância não impede o associado de se fazer presente à 
Assembleia e exercer seu direito de participação e votação, caso em que o boletim enviado será 
desconsiderado. 

5. Identificação do(a) associado(a)e documentos complementares 

O boletim de voto à distância, devidamente preenchido, rubricado em todas as páginas e 
assinado, deverá ser acompanhado de documentos de identificação do(a) associado(a) pessoa 
física, bem como do(a) representante legal, no caso de associada pessoa jurídica. 
 
Pessoa Física 
 
Cópia autêntica do documento de identidade. 
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6. Orientações para devolução 

O boletim de voto à distância, devidamente preenchido, com respectivos documentos de 
identificação deverá ser devolvido a Cooperativa até o dia 27/04/2021. O boletim poderá ser 
enviado ao endereço postal ou eletrônico. Caso o associado deseje poderá entregar diretamente 
na sede da Cooperativa, conforme dados abaixo: 
 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica - 
COOPASPACER 
Endereço: Rua 4 nº 470, Centro CEP 13510-000, na cidade de Santa Gertrudes/SP. 
E-mail: cooperativa@aspacer.com.br 
Telefone: (19) 3545-9609 
Atendimento na sede da Cooperativa: todos os dias úteis, das 08:00 horas às 16:00 horas. 

7. Ordem do Dia 

 

ORDINÁRIA 

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o 

Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e o 

Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. 

Para conferir a íntegra da proposta e respectivos documentos, basta acessar o    
www.aspacer.com.br/coopaspacer 

 
(  ) Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se  

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo. 

Para conferir a íntegra da proposta e respectivos documentos, basta acessar o    
www.aspacer.com.br/coopaspacer 
 

(  ) Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se  

 
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES. 

Para conferir a íntegra da proposta e respectivos documentos, basta acessar o    
www.aspacer.com.br/coopaspacer 
 

(  ) Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se  

     
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Obs.: não há votação neste item 
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EXTRAORDINÁRIA 

1. Reforma parcial do Estatuto Social em atendimento ao Ofício 
22793/2020‒BCB/Deorf/GTBHO, Processo 0000181979, de 26 de outubro de 2020, 
compreendendo:  

a) exclusão do §1º do artigo 23; e  

b) alteração do artigo 73, substituindo a remissão ao artigo 56 pela ao artigo 53.  

 

(  ) Aprovar (  ) Rejeitar (  ) Abster-se 

 
 

2. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. Obs.: não há votação neste item. 

 

 
 

Santa Gertrudes/SP, ____ de abril de 2021. 
 

 
 

 Assinatura:          ____________________________________ 
 
 
Nome completo: 
 
CPF: 
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