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ACOMPANHE AS NOTÍCIASACOMPANHE AS NOTÍCIAS  

  DA SUA COOPERATIVADA SUA COOPERATIVA  
 

 Desde que assumimos a Adminis -

tração da Sicoob Cooesa, temos 

envidado todos os esforços no senti-

do de - sem maiores ônus para a enti-

dade - estabelecer com os associa-

dos, mecanismos que possibilitem 

uma comunicação mais efetiva sobre 

as  ações que estamos desenvolven-

do para tornar nossa Cooperativa 

cada vez mais forte e atuante. 

Entendemos que, quanto mais os 

associados forem informados sobre a 

atuação da Diretoria Executiva e do 

Conselho de Administração, mais ha-

verá  confiança e participação nas 

atividades que haverão de garantir o 

sucesso da Sicoob Cooesa no cená-

rio econômico e social do Estado do 

Pará e do Brasil. 

Por outro lado, encontrar mecanis-

mos de informação e prestação de 

contas, vem ao encontro da nossa 

permanente disposição em realizar 

uma administração transparente, vol-

tada para o atendimento das necessi-

dades coletivas dos associados-

proprietários da Cooperativa e para a 

garantia de segurança e retorno do 

investimento das suas economias. 

É com esse objetivo que lançamos 

esse Boletim Informativo virtual, com 

o qual esperamos, inicialmente, che-

gar a todos os associados que possu-

em e-mail atualizado na ficha cadas-

tral, incentivando aos demais sócios  

que façam a atualização junto aos 

colaboradores da entidade, para que 

passem a receber as informações 

sobre o dia a dia da Cooperativa.  

Gostaríamos de ter o retorno e a 

contribuição dos que receberem este 

Boletim para que possamos, a cada 

semana, chegar a um maior número 

de associados e elaborar um Informa-

tivo construído a partir das necessida-

des dos nossos cooperados.  
Augusto Gambôa 

Presidente     

SICOOB COOESA ENCERRA 2009 COM O SICOOB COOESA ENCERRA 2009 COM O   

MAIOR RESULTADO DOS ÚLTIMOS 10 ANOSMAIOR RESULTADO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS  
Enquanto os países atravessavam uma crise financeira sem precedentes 

na história moderna, a Sicoob Cooesa atuava com responsabilidade para, 

ao final de 2009, fechar o exercício com o melhor resultado dos  últimos 10 

anos da sua trajetória vitoriosa. 

Com o apoio e compreensão dos associados-proprietários da Cooperati-

va e a competência do quadro de funcionários, o Conselho de Administra-

ção conseguiu implementar ações que vieram gerar sobras que represen-

tam mais de 1.000% em relação às sobras do ano de 2008. 

Desse modo, a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próxi-

mo dia 8 de março, irá deliberar sobre a destinação de sobras líquidas no 

valor de R$169.956,00, e conhecerá os números da evolução da Cooperati-

va nesses 10 anos, que confirmam o alto grau de confiabilidade e amadure-

cimento da Sicoob Coesa. 

Veja os números das sobras líquidas dos últimos 10 anos.      

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
  

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – SI-
COOB COOESA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convo-
ca os associados, que nesta data são de número 880, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no Auditório da As-
sembléia Legislativa do Estado do Pará, situado na Rua do Aveiro nº 130, bair-
ro da Cidade Velha, CEP 66020-070, em Belém do Pará, tendo em vista que as 
dependências da sede da cooperativa não comportam a realização de tal evento, 
no dia 08/03/2010, às 07:30h (Sete horas e trinta minutos), com a presença de, 
no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08:30h  
(Oito horas e trinta minutos), com a presença de metade mais um dos associa-
dos, em segunda convocação; às 09:30h (Nove horas e trinta minutos),  com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, para delibe-
rar sobre os seguintes assuntos:   

Prestação de contas do exercício de 2009;  
Destinação das sobras apuradas; 
Eleição dos membros do Conselho Fiscal;  
Outros assuntos de interesse social.   

 Belém(PA),  14 de fevereiro de 2010 
 

Augusto Gambôa 
Presidente/Sicoob Cooesa 


