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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Presidente da Cooper at i va  de  Cré d i to  de  L i vre  Adm is sã o  do  Est ado  do  Pa rá  –  
S ICOO B COOES A , CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 15400004294, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados titulares legalmente constituídos, em 
número de 50, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se no Auditório da Casa do Cooperativismo, situado na Av. 
Conselheiro Furtado, nº 1693, Bairro da Cremação, CEP 66040-100, em Belém do Pará, 
tendo em vista que as dependências da sede da cooperativa não comportam a realização de 
tal evento, no dia 27/03/2020, às 07:00h (sete horas ), com a presença de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08:00h (oito horas), com a 
presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; e às 09:00h (nove 
horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos:  
Em regime de AGO 

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

a. Relatório de gestão; 
b. Balanço Patrimonial; 
c. Relatório da auditoria externa; 
d. Demonstrativo das sobras apuradas; 

2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019, deduzidas as parcelas para os 
fundos obrigatórios com definição da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição 
das sobras; 

3.   Eleição dos membros do Conselho de Administração; 
4.   Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do 

Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 
5.   Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios 

dos membros da Diretoria Executiva; 
6.   Relatório anual do Instituto Sicoob. 
 

Em regime de AGE 
1. Alteração do artigo 1º do estatuto social; 
2. Alteração dos artigos 77, incisos IV e V, e 78, inciso XIX do estatuto social; 
3. Alteração do título III, capítulo III, seção III – resgate eventual do estatuto social. 

 
O horário de votação para eleição dos membros do Conselho de Administração será de 09:00h 
às 13:00h durante a Assembleia Geral Ordinária. 
 
O prazo para registro de chapas para eleição do Conselho de Administração será de 
20/02/2020 à 17/03/2020, no horário de 10:00h às 16:00h nas agências localizadas em Belém 
e de 10:00h às 15:00h nas agências localizadas em Santarém e Castanhal, nos endereços a 
seguir identificados: a) Sede da Cooperativa: Rua 13 de Maio, nº 18, Bairro Campina, CEP: 
66013-080 - Belém/PA; b) Agência Nazaré: Tv. Quintino Bocaiúva, nº 1615, Bairro Nazaré, 
CEP: 66053-240 - Belém/PA; c) Agência Santarém: Tv. Silvino Pinto, nº 615, Bairro Santa 
Clara, CEP: 68005-330 - Santarém/PA; d) Agência Castanhal: Tv. Quintino Bocaiuva, nº 2157, 
Bairro Centro, CEP: 68743-010 - Castanhal/PA. 
 
Em caso de empate entre os concorrentes, a data da nova eleição será no dia 15/04/2020.  

 
      Belém (PA), 15 de fevereiro de 2020. 

 Francisca Monteiro Uchôa 
Presidente 


