
 

 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ 
SICOOB COOESA  

CNPJ 83.836.114/0001-01 - NIRE 15400004294 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 

A Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO 
PARÁ – SICOOB COOESA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os delegados, em número de 50 (cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada de FORMA DIGITAL no dia 18/05/2021, às 16h (dezesseis 
horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em 
condições de votar; ou às 17h (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de 
metade mais um dos delegados em condições de votar; ou em terceira e última convocação às 
18h (dezoito horas), com um mínimo 10 (dez) delegados em condições de votar. 

 

-A assembleia ocorrerá de forma digital através do aplicativo SICOOB MOOB, integrado com 
a plataforma ZOOM, disponível na App Store ou Google Play Store, que possibilita aos 
associados se manifestar e votar. 
-O acesso ao aplicativo Sicoob Moob se dará mediante inserção dos mesmos dados que o 
associado utiliza para acesso de sua conta corrente. 
-A base da assembleia de onde serão apresentados os trabalhos será na sede da cooperativa, 
na Av. Generalíssimo Deodoro, 391, Bairro Umarizal, Belém/PA, CEP 66050-160. 
 
Ordem do dia da assembleia:  
 
1. Reforma geral do Estatuto Social com inclusão de artigos prevendo a adoção do Sistema de 
Garantias Recíprocas e da responsabilidade solidária da cooperativa pelas obrigações 
contraídas pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME 
e responsabilidade subsidiária pelas mesmas obrigações dos beneficiários dos recursos 
associados de cooperativas singulares filiadas a outras cooperativas centrais integrantes do 
Sicoob. 
 

Obs: O aplicativo SICOOB MOOB poderá ser baixado através do App Store ou Google Play 
Store, seguindo as orientações de instalação de cada Sistema Operacional. 
 

 

Belém (PA), 08 de maio de 2021 
 
 
 

Márcia Rejane Moutinho Ramos 
Presidente 
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