
 

CCI 002/2021 Sicoob Santa  São Paulo, 26 de janeiro de 2021. 
 
Aos 
Cooperados, 
 
Assunto: Assembleia Geral Extraordinária 
 
Caros cooperados: 
 

1. Conforme CCI 001 e Edital de Convocação, no dia 29/1 (sexta-feira), será realizada 
a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), quando serão discutidos os seguintes 
assuntos da ordem do dia: 

I. Deliberar sobre a desfiliação do Sicoob Santa do Sicoob Central Cecresp e 
filiação ao Sicoob Central Unimais; 

II. Reforma ampla do Estatuto Social em caso de aprovação do item 1; 
III. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

 
2. Para facilitar a análise sobre o item II, enviamos em anexo a proposta de cada artigo 

do novo estatuto relacionados com a respectiva referência no estatuto atual. 
I. As sugestões de alterações, poderão ser encaminhadas para o e-mail 

assembleia@sicoobsanta.coop.br. 
 
Forma de Participação Digital 

3. Reiteramos que para participar da Assembleia, os delegados deverão baixar e 
instalar o aplicativo Sicoob Moob, disponibilizado pelo Sicoob Confederação na 
loja de aplicativos Google Play e Apple Store. 

I. Os dados de acesso são os mesmos que utiliza para acesso ao app Sicoob 
(agência, conta e senha); 

II. No menu eventos terá acesso ao evento, para o qual já está notificado no 
app: 

1. Deverá confirmar sua participação até o dia 26/1/2021; 
2. Acessar todos os documentos e informações da AGE; 
3. Acessar a transmissão da Assembleia no dia e hora da convocação; 

III. No menu votações, poderá registrar seu voto nos itens da pauta durante a 
AGE; 

 
4. O coordenador de núcleo também deverá apresentar cópia de documento de 

identidade até o dia 26/1/2021, os quais deverão ser enviados para o e-mail 
assembleia@sicoobsanta.coop.br, podendo, ainda, ser entregue em meio físico na 
sede da Cooperativa. 
 

5. Todas informações, documentos e orientações para participação estão disponíveis 
no site http://www.sicoobsanta.coop.br/age2021, outras informações na sede da 
cooperativa, no e-mail assembleia@sicoobsanta.coop.br ou pelo telefone (11) 
3141-4626. 
 

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

 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Sicoob Santa 
 

Douglas Aparecido Cirilo 
Diretor Executivo 
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