
 

CCI 014/2021 Sicoob Santa  São Paulo, 15 de abril de 2021. 
 

Aos 
Cooperados, 
 
Assunto: Eleição para membros do Conselho de Administração 
 
Caros Cooperados, 
 

1. Após a análise dos Requerimentos de Inscrições Individuais e de Chapa 
recebidos para a eleição de membros do Conselho de Administração, 
informo que: 

a. Recebemos 2 (duas) candidaturas individuais de cooperada(o)s que 
apresentavam restrições cadastrais: 

i. Foi concedido o prazo previsto no Regulamento Eleitoral para 
regularização; 

ii. As restrições não foram regularizadas e as candidaturas não 
foram registradas. 

b. Recebemos 2 (duas) candidaturas individuais de cooperada(o)s que 
estão de acordo com os requisitos para o cargo definidos pelo 
Regulamento Eleitoral e pelo Estatuto Social: 

i. Os documentos entregues estão de acordo com o disposto no 
Regulamento Eleitoral e as candidaturas foram registradas. 

c. Recebemos 1 (uma) candidatura de chapa composta de 3 (três) 
cooperados que estão de acordo com os requisitos para o cargo 
definidos pelo Regulamento Eleitoral e pelo Estatuto Social: 

i. Os documentos entregues estão de acordo com o disposto no 
Regulamento Eleitoral e as candidaturas foram registradas. 

 
2. Informo também que foi lavrado o Termo de Registro de Candidatos, com as 

seguintes candidaturas registradas até essa data: 
 

Cooperada(o) Unidade de Atendimento /  
Cidade 

Inscrições Individuais: 
VANDERLEIA ALVES GONCALVES ROCHA PA Petrópolis 

/ Três Rios/RJ 

ANTONIO CARLOS NOVAES Sede 
/ São Paulo/SP 

Inscrições Chapa 01: 
CESAR ROBERTO DAMAZIO PA SP Sul 

/ São Paulo/SP 

CLAUDIO LUIZ ESPIN PA SP Sul 
/ São Paulo/SP 

FABIANO FURTADO BEPPLER Sede 
/ São Paulo/SP 

 



 

 
 

3. Os cooperados poderão apresentar impugnação de candidatura, por meio 
de requerimento fundamentado, dirigido à Diretoria Executiva do Sicoob 
Santa, em até 2 (dois) dias úteis (artigos 16 a 20 do Regulamento Eleitoral). 
 

4. Todas informações, documentos e orientações a respeito da eleição 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. 
 

5. 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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