
 

CCI 005/2021 Sicoob Santa  São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. 
 
Aos 
Cooperados, 
 
Assunto: Eleição para membros do Conselho de Administração 
 
Caros cooperados: 
 

1. Conforme decisão do Conselho de Administração, a Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) será convocada para o dia 24 de abril de 2021 – sábado. Neste ano serão 
eleitos os novos membros do Conselho de Administração. 
 

2. O Conselho de Administração é órgão de gestão estratégica da Cooperativa, 
composto por 5 (cinco) membros, com mandato de 3 (três) anos, tendo suas 
competencias atribuidas pelo Estatuto Social, Regimento Interno do Conselho de 
Adminitração e demais normativos vigentes. 
 

3. O processo eleitoral para ocupação dos cargos do Conselho de Administração 
ocorrerá no dia 24/4/2021, durante a Assembleia Geral, e será realizado de forma 
mista: 

I. Por meio de registro de Chapa contendo 3 (três) candidatos; 
II. Por meio de inscrição Individual que elegerá 2 (dois) membros.  

 
4. Os candidatos deverão atentar-se aos requisitos legais, regulamentares e 

estatutários, especialmente os definidos no Regulamento Eleitoral e no Plano de 
Sucessão de Administradores do Sicoob. 
 

5. As inscrições deverão ser protocoladas na sede da cooperativa ou digitalizadas e 
enviadas por meio do endereço eletrônio assembleia@sicoobsanta.coop.br do dia 
24/2/2021 (quarta-feira) até o dia 5/4/2021 (segunda-feira), às 17h. 

 
6. Os pedidos de registro dos candidatos e das chapas concorrentes serão efetuados 

mediante apresentação de documentação completa, necessária ao cumprimento 
do previsto no regulamento eleitoral:  

I. requerimento de registro da chapa ou dos candidatos preenchido e 
assinado pelo candidato ou por todos os componentes da chapa; 

II. declaração assinada pelos candidatos;  
III. cópia do documento de identificação dos candidatos; 
IV. currículo resumido.  

 
7. Todas informações, documentos e orientações para participação estão disponíveis 

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

Atenciosamente, 
Original assinada por 

 
 

Douglas Aparecido Cirilo 
Diretor Executivo 
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