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  AGO aprova contas e destina sobras do exercício 2009AGO aprova contas e destina sobras do exercício 2009    

UNIMED muda regras para ingresso 
Para atender as novas regras estabelecidas pela 

ANS, a UNIMED reuniu as cooperativas que pos-

suem convênio com essa entidade de médicos,   

para orientar sobre os procedimentos que deveri-

am ser adotados pelos conveniados.    

Pelas novas regras, os que desejarem ingressar 

no plano de saúde, irão preencher um questionário 

na sua cooperativa e, posteriormente, ir até a UNI-

MED para realizar perícia médica. Após aprovação 

do perito, o associado está apto a ingressar no 

plano de saúde escolhido. Essas regras não valem 

para os associados que ingressarem no mês de 

aniversário do convênio, no mês de setembro. 

Maiores informações poderão ser obtidas na 

sede da sua cooperativa.      

Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os sócios da Sicoob Cooesa aprovaram por unanimidade os pareceres 

da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal da Cooperativa, favoráveis à regularidade das contas da Administra-

ção, referente ao exercício de 2009. 

Por unanimidade, também, a Assembleia aprovou proposta no sentido de que as sobras líquidas - após desconta-

dos os valores do Fundo de Reserva e do FATES - no valor global de R$169.955,98, sejam distribuídas aos associa-

dos, na forma prevista em lei, sendo que do valor correspondente a cada sócio, 30% será integralizado ao Capital e 

os 70% restantes serão disponibilizado para saque, a  partir do primeiro dia do mês de abril. Sobre o tema, foi apro-

vado ainda pela AGO que os valores integrais das sobras que sejam destinadas a associados inadimplentes por 

mais de trinta dias com a cooperativa, sejam utilizadas para amortização da dívida possibilitando, desse modo, a 

diminuição dos índices de inadimplência.  

Da Assembleia Geral participaram 307 associados, o que corresponde a pouco mais de 35% dos cooperados. 

ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: REGRAS SÃO DEFINIDAS ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: REGRAS SÃO DEFINIDAS   
Para atender os associados correntistas da Cooperativa, o 

Conselho de Administração aprovou a Resolução nº 36 que 

define as regras para concessão do empréstimo da modalida-

de Cooperparcelado IR, entre elas: 

1. O adiantamento do Imposto de Renda será concedido nos 

seguintes percentuais: 

a) Até 60% para associados com a conta salário na Sicoob 

Cooesa; 

b) Até 50% para associados que não possuem crédito do 

salário na conta corrente da Cooesa. 

2. Devem ser obedecidas as seguintes condições: 

a)  O adiantamento só poderá ser feito a associados cadas-

trados até o risco “C”; 

b) Não terá acesso ao crédito, cooperados com pendências 

de Imposto de Renda dos exercícios anteriores.  

As demais regras poderão ser acessadas na página da Coo-

perativa na Intenet, e são válidas para as operações solicitadas 

a partir de 2 de março do ano em curso. 

 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA VISITA PAC DA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA VISITA PAC DA PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA VISITA PAC DA SICOOB COOESASICOOB COOESASICOOB COOESA   
     Na última segunda-feira o Deputado Domingos Juvenil, Presidente da Assembleia Legislativa, visitou as depen-

dências do Posto de Atendimento Cooperativo (PAC) da Cooesa, no sub solo do prédio do Poder Legislativo, que foi 

ampliado com recursos da própria Cooperativa, em espaço cedido pelo Presidente da Assembleia. 

   A Diretoria da Cooperativa agradeceu ao Presidente, pelo apoio que 

permanentemente tem dado às reivindicações que objetivam proporcionar 

mais conforto e segurança para os associados da Cooesa, constituídos, 

em sua grande maioria, por servidores do legislativo. 

   O Deputado Domingos Juvenil parabenizou a administração da Coope-

rativa pela destinação que deu ao espaço cedido, manifestando sua con-

vicção da importância em fortalecer a entidade construída e dirigida pelos 

próprios servidores, para o atendimento das necessidades econômicas 

dos associados.  

Ao encerrar a visita, o Deputado Domingos Juvenil reafirmou seu compro-

misso de pertencer ao quadro de associados da Cooperativa.  


