Prezados Senhores,
Conforme divulgado por meio do Edital de Convocação da Assembleia Geral
Ordinária publicado no dia 7 de abril de 2021, esta ocorrerá de forma DIGITAL,
observados os procedimentos previstos na Seção III do Manual de Registro de
Cooperativa, Anexo VI da IN DREI 81/2020.
Esclarecemos que a assembleia será transmitida 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.
Veja no anexo seguinte os procedimentos para acessar o App Moob, participar
e votar na AGO.
A fim de evitar entraves decorrentes da ausência de habilidade na utilização do
aplicativo Moob, o Sicoob Credcoop disponibilizará capacitação pessoal em sua
sede e postos de atendimento, das 10:30h às 15:30h, de segunda às sexta-feira.
Considerando ainda a necessidade de controle da quantidade de acesso às
dependências, solicitamos que seja mantido prévio contato por meio do telefone
(77) 2101-3400 para que possamos agendar previamente o horário da referida
capacitação.
Para que nossa assembleia transcorra de forma democrática, assegurando a
participatividade de todos, serão adotados os seguintes procedimentos:
I.

durante a exposição dos itens de pauta, os microfones dos participantes
permanecerão bloqueados;

II.

havendo interesse em se manifestar, este deve informar por meio do chat
integrante da ferramenta de videoconferência;

III.

o microfone será desbloqueado por operador indicado pelo Sicoob
Credcoop, sendo franqueada a palavra aos interessados, por ordem de
inscrição, após exposição do respectivo item da pauta;

IV.

concluída a apresentação e eventual debate, a pauta será submetida à
votação, devendo o representante clicar em “sim” para aprovar; “não” para
reprovar e “abstém-se” para abster-se de votar;

V.

o resultado das votações será divulgado após o seu término e poderá será
consultado pelo participante, conforme já informado.

Durante o evento os empregados do Sicoob Credcoop estarão disponíveis para
o esclarecimento de dúvidas e possíveis instruções operacionais que se façam
necessárias.
Desejamos a todos uma excelente assembleia. Saudações Cooperativistas!
Conselho de Administração
Sicoob Credcoop

