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A 
través de convênio autorizado pela Secretaria de Estado de Administração-SEAD, os servidores públicos esta-

duais cujos órgãos não possuem cooperativas de crédito, passam a ter a oportunidade de serem sócios quotis-

tas da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos da Região Metropolitana de 

Belém - Sicoob Cooesa, instituição que, há 16 anos, foi fundada para tirar os servidores da Assembléia Legislativa das 

mãos dos agiotas de plantão e fazer o enfrentamento aos juros absurdos praticados pelos bancos comerciais. 

   A assinatura do convênio ocorreu na última terça-feira, no Gabinete do Secretário de Estado de Administração, Dr. 

Wilson Modesto Figueiredo, que ressaltou o compromisso da administração estadual em possibilitar alternativas de cré-

dito e de serviços aos funcionários públicos, desde que venham de instituições sérias, transparentes e que atendam os 

servidores de forma digna e honesta. O processo da Sicoob Cooe-

sa que culminou com a assinatura do convênio, foi exaustivamente 

analisado pela equipe de Assessores jurídicos da SEAD, que tem 

auxiliado o Secretário de Administração no combate ao avanço in-

discriminado que havia sobre o contracheque do servidor, o que 

gerava incontáveis processos de reclamação. 

    A ampliação da área de abrangência da Sicoob Cooesa foi apro-

vada pelo Banco Central desde o dia 13 de maio de 2009, e agora 

poderá ser concretizada com segurança. A Cooperativa, com base 

em planejamento já definido pelo seu Conselho de administração, 

iniciará o processo de visitas aos órgãos estaduais, realizando pa-

lestras explicativas sobre as vantagens do servidor público se asso-

ciar a uma instituição financeira que, além de lhe possibilitar o aces-

so a todos os serviços de um banco comercial (aplicações, emprés-

timo, poupança, cartões de débito e crédito, conta corrente, convê-

nios de saúde, etc..), ainda faz retornar para o bolso do associado, o 

resultado financeiro (sobras) obtidos ao final de cada exercício.  

C om a autorização da SEAD para que a Sicoob 

Cooesa tenha acesso à consignação na folha do 

Poder Executivo, pelo menos 20.000 servidores esta-

duais do quadro de pessoal efetivo podem passar a 

ter acesso ao crédito ético, usufruindo de serviços 

bancários com as menores taxas do mercado,  inves-

tindo em um banco de sua propriedade, além de pos-

sibilitar aos seus familiares planos de saúde como a 

UNIMED e UNIODONTO a preços que só os convê-

nios intercooperativos podem oferecer.  

   Veja, ao lado, os órgãos públicos do Estado cujos 

servidores efetivos podem vir a ser sócios da Sicoob 

Cooesa. Você que já é associado pode ajudar no pla-

no de expansão da cooperativa, divulgando aos seus 

amigos servidores desses órgãos a sua satisfação em 

ser verdadeiramente dono de um banco.  

O Secretário da SEAD, Dr. Wilson Modesto e o Presidente 
da Sicoob Cooesa, Augusto Gambôa, assinam o convênio 


