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A Comissão Permanente de Políticas Públicas Sobre Drogas da ALE-

PA,  a exemplo do que faz todos os anos, realizou no hall de entrada 

do Poder Legislativo, no último dia 31 de maio, uma vasta programa-

ção, constando de shows, palestras e ações médicas gratuitas, para 

marcar a passagem do “Dia mundial sem tabaco”.  

Na oportunidade, a Sicoob Cooesa foi homenageada, pelo apoio à lei 

7.094/2008, que proíbe fumar nos ambientes dos órgãos da administra-

ção pública, prática que já é utilizada no interior das dependências da 

Sicoob Cooesa, mesmo sendo uma entidade de caráter privado.  

O Presidente da cooperativa, Augusto Gambôa, recebeu o diploma das 

mãos da Dra. Fátima Amine (Foto). Ao agradecer a homenagem, o 

Presidente  manifestou a preocupação com o aumento dos índices de 

fumantes entres as mulheres, e parabenizou a equipe da Comissão 

pelo grandioso trabalho de conscientizar inúmeros servidores que, nos 

últimos anos, abandonaram o péssimo hábito de fumar, graças à ação 

dessa equipe de abnegados. 

Consciente da sua função social, a Cooperativa continuará apoiando 

ações que objetivem o bem estar e a dignidade dos cidadãos. 

NN a última sexta-

feira, 4 de junho, 

tomou posse o novo 

Conselho Fiscal da 

Sicoob Cooesa, para o 

mandato de 1 ano, 

cujos membros foram 

eleitos na última As-

sembléia Geral Ordi-

nária e homologados 

pelo Banco Central 

através do comunica-

do nº  Deorf/GTREC-

2010/03798. 

   A nova composição do órgão encarregado de fiscalizar a administração 

da cooperativa ficou assim constituída: Membros Titulares: MÁRCIA LEI-

TE, CONCEIÇÃO CAMPOS e VERA REALE; Membros Suplentes: MAX 

RIBEIRO, VANDERLEI ROSAS e CARLOS CASTRO. 

   Na  cerimônia de posse o Presidente da Sicoob Cooesa agradeceu os 

Membros do Conselho Fiscal anterior pela atuação que tiveram para o 

sucesso do exercício de 2009 e deu as boas vindas aos novos Conse-

lheiros, colocando o Conselho de Administração e a Diretoria à disposi-

ção dos mesmos, manifestando a certeza de que, muito mais que fiscali-

zar, o Conselho Fiscal deverá contribuir com críticas e sugestões para 

que a Cooperativa continue sendo administrada com transparência, parti-

cipação e competitividade.   

BANCO CENTRAL DETERMINA BANCO CENTRAL DETERMINA   

MUDANÇAS NO ESTATUTO MUDANÇAS NO ESTATUTO   

A través do comunicado Deorf/GTREC-

2010/03798, o Banco Central do Brasil 

determinou que sejam promovidas altera-

ções no Estatuto Social da Cooperativa, obje-

tivando adequá-lo às normas da Lei Comple-

mentar 130/2009, que dispõe especifica-

mente sobre o cooperativismo de crédito. 

  O Conselho de Administração também pla-

neja realizar mudanças no documento base 

da Cooperativa, com o objetivo, principal-

mente, de tornar a entidade mais competiti-

va e a sua administração mais ágil e em con-

dições de responder instantaneamente às 

exigências de um mercado financeiro dinâ-

mico e em constante processo de mudança.  

Nos próximos números deste Informativo 

trataremos sobre as alterações planejadas, 

para que o associado participe ativamente 

dessa discussão, antes da Assembléia Geral 

Extraordinária que pretendemos convocar 

para o mês de setembro. 
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