
 
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO SICOOB SANTA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo Sicoob Santa, inscrita no CNPJ n° 65.560.658/0001-01 e NIRE 35400018992, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta 
data são em número de 52 (cinquenta e dois), em condições de votar, para reunirem-se 
em Assembleia Geral Extraordinária Digital, a realizar-se, no dia 29 de janeiro de 2021, 
de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, obedecendo os seguintes horários e 
quórum para a sua instalação, sempre de forma virtual, cumprindo o que determina o 
Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 7h00, com a presença de 2/3 dos 
delegados; 02) em segunda convocação às 8h00, com a presença da metade e mais um 
do número total de delegados; 03) em terceira e última convocação às 9h00, com a 
presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 

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

2. Reforma ampla do Estatuto Social em caso de aprovação do item 1; 
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 
 
 
Notas: 
 
1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob 

Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. 
2. Todas as informações, documentos e orientações para participação podem ser 

obtidos detalhadamente no sítio http://www.sicoobsanta.coop.br/age2021.  
3. 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 26/1/2021, os quais deverão ser enviados para o seguinte 
protocolo eletrônico: assembleia@sicoobsanta.coop.br , podendo, ainda, ser 
entregue em meio físico na sede da Cooperativa. 

 
 
São Paulo, 16 de janeiro de 2021. 
 

Antônio Coelho Barroqueiro, 
Presidente do Conselho de Administração. 


