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AGO 2020
como participar 
de forma digital



Caros Coordenadores de Núcleo,

2020 é um ano de mudanças e reinvenções que nos 
foram impostas pela pandemia mundial do COVID-19. 

Neste contexto, o encontro pessoal ficará para 
uma próxima oportunidade, mas para que todos os 
associados estejam atuantes, o Sicoob Santa, com o 
apoio da tecnologia, fará a sua primeira assembleia 
digital.

Vamos usar o Aplicativo Sicoob Moob. É fácil participar!

O app está disponível para download gratuito nas 
lojas Apple Store e Google Play. Baixe o aplicativo 
Sicoob Moob em seu aparelho celular ou tablet e 
fique pronto para prosseguir nessa jornada digital com 
sua cooperativa.



Edital de Convocação

O edital foi publicado no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 15 
de maio de 2020, convocando os 52 (cinquenta e dois) 
delegados (coordenadores de núcleo) para reunirem-se em 
Assembleia Geral, que será realizada de forma digital, no dia 
30 de maio de 2020, obedecendo os seguintes horários e 
quórum para a sua instalação, sempre de forma virtual, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 

1. em primeira convocação às 7h00, com a presença de 2/3 
dos delegados;

2. em segunda convocação às 8h00, com a presença da 
metade e mais um do número total de delegados;

3. em terceira e última convocação às 9h00, com a presença 
mínima de 10 (dez) delegados.



Pauta

1. Prestação de contas do exercício 2019, compreendendo
o Relatório da Gestão; Demonstrativo das Contas de
Sobras; Perecer do Conselho Fiscal e; Relatório da
Auditoria Externa;

2. Destinação das Sobras Líquidas e sua fórmula de cálculo;
3. Liquidação do Fundo de Expansão;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros

do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários

e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política de Aplicação do Fundo de

Assistência Técnica Educacional e Social -FATES;
7. Aprovação da Política de Governança;
8. Alteração do Regulamento Eleitoral;
9. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
10. Comunicados de Assuntos Gerais (sem deliberação).



como participar pelo 
aplicativo MOOB

1
Baixe o App
Sicoob Moob

 Ao acessar o Moob pela primeira vez, clique no botão

 Em seguida escolha a opção Pessoal

 Acesse com os mesmos
dados que você utiliza
para acessar sua conta
no app Sicoob



como participar pelo 
aplicativo MOOB

2
Acesse a área de
Eventos

Eventos

 Na aba Eventos, acesse a lista 
exibida e toque no evento 
Assembleia Geral Ordinária

 No evento, clique no botão
para confirmar sua presença

Nessa área você 
poderá consultar 
todas as informações 
sobre o evento

Atenção: para participar da AGO, o coordenador deverá confirmar a presença 
no Moob e enviar cópia do seu documento de identidade para o e-mail 

assembleia@sicoobsanta.coop.br, até o dia 25/5/2020.



como participar pelo 
aplicativo MOOB

3
No dia do evento, acesse o Moob 
e clique  no botão eventos

 De um play
para iniciar o
evento

Eventos



como votar pelo 
Aplicativo Moob

Saia da
transmissão

4

A pauta da assembleia contém vários itens e ao final da 
apresentação e debates de todos, os coordenadores deverão sair 
da transmissão de vídeo e acessar a área de votação.

 Feche o evento



como votar pelo 
aplicativo Moob

Acesse a barra de 
menus  Clique em Votações
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como votar pelo 
aplicativo Moob

Escolha a 
votação

 Clique em iniciar votação
6



como votar pelo 
aplicativo Moob

 Para cada item, basta
escolher Sim ou Não

 O app irá apresentar um
tutorial, clique em começar

 Ao votar em todos os itens, o app
mostrará a tela de confirmação.
Você pode clicar em cada item
para revisar. Ao terminar, clique
em Confirmar Votos  Por segurança, você

deverá confirmar mais
uma vez

Atenção: ao confirmar, não será possível cancelar.



Após votar
Volte no evento e 
clique no PLAY para 
voltar para 
a transmissão.7Os coordenadores 

deverão repetir o passo 
6 para a votação na 
eleição dos membros do 
Conselho Fiscal.

Após concluir as duas 
votações, o 
coordenador deverá 
voltar para a 
transmissão da 
Assembleia para 
acompanhar a 
proclamação dos 
resultados e o 
encerramento da 
Assembleia Geral 
Ordinária.



Não fique com dúvidas

 Todas as informações estão disponíveis no hotsite da Assembleia 
Geral, lá você encontra os comunicados, cartas-circulares, 
Demonstrações Financeiras (incluindo o relatório da auditoria e 
o parecer do Conselho Fiscal), informações sobre o processo 

eleitoral e outros documentos.

Acesse:

https://sicoobsanta.coop.br/ago2020

Caso você tenha dúvidas, entre em contato com a 
organização da Assembleia Geral:

Andressa Santos: (11) 96396-5834
Alberto Alves: (11) 96396-5784 
assembleia@sicoobsanta.coop.br



“Agora não podemos dar  as mãos,
mas podemos  unir atitudes e

fazer a diferença”.

ALMADA, Marco Aurélio
Diretor-Presidente do Centro Corporativo Sicoob

Santa




