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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2021 

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo – 

Sicoob Servidores, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus 

associados, que nesta data são 3.063 (três mil e sessenta e três), em condições de votar, para se 

reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em 30 de abril de 2021, 

na SEDE da Cooperativa, considerando o item 1, Seção III, anexo VI da Instrução Normativa – IN 

81/2020 DREI, com participação e a votação mediante atuação remota, via o sistema eletrônico 

Sicoob Moob, às 07:00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 

dos associados; às 08:00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos 

associados mais um; ou às 09:00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença 

mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Prestação de 

Contas dos 1º e 2º semestres do exercício 2020, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) 

Balanços Gerais; c) Demonstrativo dos Resultados do Exercício de 2020; d) Parecer do Conselho 

Fiscal; e) Parecer da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria 

Cooperativa – CNAC; II. Destinação das sobras apuradas do exercício de 2020; III. Eleição dos 

componentes do Conselho de Administração de acordo com a nova estrutura de Governança 

Corporativa, aprovada na AGE de 26/02/2021; IV. Fixação do valor das cédulas de presença, 

honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do 

valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria 

Executiva; V. Plano de trabalho para o ano de 2021; VI. Destinação da Reserva para Contingências; 

VII. Devolução de capital aos ex-associados;  

A Assembleia Geral ocorrerá somente de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, 

disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os 

associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações referentes ao processo 

eleitoral para o Conselho de Administração poderão ser obtidas detalhadamente no sítio 

http://www.sicoobservidores.coop.br, bem como na sua sede social.  

Vitória (ES), 16 de abril de 2021. 

 

Marcio José Neves Gomes 

Presidente do Conselho de Administração 
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