
 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE ELEIÇÕES PARA O COLÉGIO DE DELEGADOS 
 

A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, comunica aos 3.816 associados, para participação na Eleição do 
Colégio de Delegados, a realizar-se no período de 25 a 27/11/2020, na modalidade 
DIGITAL.  
 
A Eleição será no formato digital das 8 horas do dia 25/11 às 16 horas do dia 27/11, 
por meio do aplicativo de smartphone Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas 
lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados. A 
Cooperativa disponibilizará suporte técnico diretamente em todas as suas agências no 
horário de atendimento ao público, conforme a seguir: 
 

• Agência Generalíssimo, situado na Av. Generalíssimo Deodoro nº 391 - 
Umarizal – CEP: 66050-160 – Belém/PA, no horário de 10 às 16 horas. 

• Agência Nazaré, situado na Tv. Quintino Bocaiuva nº 1615 – Reduto – CEP: 
66053-240 – Belém/PA, no horário de 10 às 16 horas. 

• Agência Castanhal, situado na Tv. Quintino Bocaiuva nº 2157 – Centro – CEP: 
68743-010 – Castanhal/PA, no horário de 10 às 15 horas. 

• Ponto de Apoio (ALEPA), situado na Rua do Aveiro nº 130, subsolo da 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Cidade Velha – CEP: 66020-240  -  
Belém/PA, no horário de 09 às 14 horas. 

• Ponto de Apoio Santa Izabel, situado na Trav. Lauro Sodré, nº 1970 – Jurunas 
– CEP: 68790-000, Santa Izabel/PA, no horário de 10 às 16 horas. 

 
Para as eleições serão observados os seguintes critérios previstos no Estatuto Social e 
no Regulamento Eleitoral da cooperativa: 
 

A. Serão eleitos 50 (cinquenta) delegados que representarão os demais associados 
para um mandato de 4 (quatro) anos, 02/01/2021 a 31/12/2024, distribuídos 
proporcionalmente ao número de associados por PA da Cooperativa, tendo 
como data base 30/09/2020; 

 
B. Pelo quociente eleitoral cada agência terá direito a eleger a quantidade de 

delegados conforme abaixo: 
 

• Agência Generalíssimo terá direito a eleger 22 delegados;  
• Agência Nazaré terá direito a eleger 13 delegados  
• Agência Castanhal terá direito a eleger 15 delegados  

 
C. Os interessados em se candidatar ao colégio de delegados devem efetuar 

 
 
 



 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
inscrição de 26/10/2020 até 14/11/2020, com o preenchimento do “Pedido de 

Inscrição de Candidato a Delegado”, disponível na sua agência no horário de 
atendimento ao público. A inscrição também poderá ser feita com o 
preenchimento do “Formulário Online”, disponível no site da Cooperativa: 
http://cooesa.coop.br/documentacao/; 
 

 
D. Poderão ser candidatos somente os associados pessoas naturais, maiores de 18 

(dezoito) anos, que estiverem em dia com suas obrigações estatutárias e que 
atendam aos requisitos estabelecidos no regulamento eleitoral disponível para 
consulta em todos os pontos de atendimento e no site do Sicoob Cooesa. 
 

 
Belém/PA, 23 de outubro de 2020. 

 
 

 
 

Márcia Rejane Moutinho Ramos 

Presidente do Conselho de Administração 
 


