
 

CCI 013/2021 Sicoob Santa  São Paulo, 13 de abril de 2021. 
 

Aos 
Cooperados 
 
Assunto:  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
 
Caros cooperados, 
 

1. A Assembleia Geral foi convocada para o dia 24/4/2021 (sábado), conforme Edital 
publicado em 13/4/2021 (anexo), com a previsão de início de acordo com as 
chamadas: 

a. em primeira convocação às 7h00, com a presença virtual de 2/3 dos 
coordenadores de núcleos; 

b. em segunda convocação às 8h00, com a presença virtual da metade e mais 
um do número total de coordenadores de núcleos; 

c. em terceira e última convocação às 9h00, com a presença virtual mínima 
de 10 (dez) coordenadores de núcleos. 

2. Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, serão discutidos os seguintes 
assuntos da ordem do dia: 
Ordinária: 

i. Prestação de Contas do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da 
Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e 
Relatório da Auditoria Externa; 

ii. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; 
iii. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal; 
iv. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos 

membros da Diretoria Executiva; 
v. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 

Extraordinária: 
i. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 

ii. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando as alterações dos seguintes 
itens: 
a. Alteração no parágrafo único do artigo 3º; 
b. União do Capítulo IV e Capítulo V do Título I; 
c. Inclusão do artigo 9º e seus parágrafos; 
d. Renumeração dos artigos 10 em diante. 

iii. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 

3. De acordo com o Estatuto Social, na Assembleia Geral os cooperados serão 
representados pelos delegados (coordenadores de núcleos) para as discussões e 
deliberações constantes na pauta. 

 
Forma de Participação Digital 

4. Para participar da Assembleia, deverá baixar e instalar o aplicativo Sicoob Moob, 
disponibilizado pelo Sicoob Confederação na loja de aplicativos Google Play e 
Apple Store. 



 

5. Para participar da Assembleia Geral digital, o associado deve confirmar sua 
inscrição no aplicativo Sicoob Moob e apresentar cópia de documento de 
identidade até o dia 20/4/2021, os quais deverão ser enviados para o seguinte 
protocolo eletrônico: assembleia.4499@sicoob.com.br , podendo, ainda, ser 
entregue em meio físico na sede da Cooperativa. 
 

Demonstrações Financeiras 
6. As Demonstrações Financeiras de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, 

Demonstrativo da conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da 
Auditoria Externa, estão disponíveis no site 
http://www.sicoobsanta.coop.br/ago2021. 

Alterações no Estatuto Social 
7. As propostas de alterações no Estatuto Social, estão anexos a esta CCI e 

disponíveis no site http://www.sicoobsanta.coop.br/ago2021. 

Eleição para membros do Conselho de Administração 
8. O processo eleitoral para ocupação dos cargos do Conselho de Administração 

ocorrerá no dia 24/4/2021, durante a Assembleia Geral. 
I. As orientações para inscrições foram publicadas na CCI 005/2021 de 

23/2/2021 e estão disponíveis no site 
http://www.sicoobsanta.coop.br/ago2021. 

II. Considerando que até o dia 5/4/2021 não foram registrados candidatos em 
número suficiente para compor o colegiado, a Assembleia Geral poderá 
aceitar inscrições até o início do item que discutirá as eleições (inciso II do 
artigo 30 do Regulamento Eleitoral). 

 
9. Todas informações, documentos e orientações sobre a Assembleia Geral Ordinária 

e Extraordinária estão disponíveis no site http://www.sicoobsanta.coop.br/ago2021, 
outras informações na sede da cooperativa, no e-mail 
assembleia.4499@sicoob.com.br ou pelo telefone (11) 3141-4626. 

 
 

10. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais julgados necessários.  

 
 
Atenciosamente, 

Original assinada por 
 

 
Douglas Aparecido Cirilo 

Diretor Executivo 
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Anexo I 
 

Edital de Convocação 
 

Publicado em 13 de abril de 2021 
jornal O Estado de S. Paulo, caderno Economia, página B10 

 
 

 


