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N o próximo dia 14 de setembro os associados da Sicoob Cooesa 
estarão reunidos em Assembléia Geral Extraordinária para promo-

ver mudanças no Estatuto Social objetivando, fundamentalmente, acele-
rar o ingresso da cooperativa na modernidade exigida pelo cenário finan-
ceiro competitivo implantado a partir do Comitê de Basiléia. Desse mo-
do, além de atender determinação do Banco Central, que apontou algu-
mas das mudanças que serão implementadas, a AGE debaterá adequa-
ções do Estatuto à Lei Complementar nº 130/2008 - que trata especifica-
mente do cooperativismo de crédito - e a implantação de normas para 
atender a nova realidade da cooperativa que, através do projeto de ex-
pansão autorizado pelo BACEN, tem pela frente um universo de, pelo 
menos, 20.000 associados para conquistar. 

   Entre as principais mudanças a serem debatidas está a fixação de um 
limite para as integralizações obrigatórias de quotas, permitindo ao coo-
perado que atingir o limite fixado, realizar apenas integralizações opcio-
nais para aumentar o seu capital, sem alterar os direitos que adquire 
com a condição de associado. Na AGE serão debatidas, também, ques-
tões relacionadas com alteração do mandato do Conselho Fiscal e maior 
responsabilização por atos decorrentes da atuação dos seus membros; 
atualização das normas do auxílio funerário e atualização das denomina-
ções dos órgão do Poder Executivo cujos servidores podem ingressar na 
Cooperativa. 
   É esperada a participação de um grande número de cooperados no 
auditório da Assembléia Legislativa, para que a Siccob Cooesa possa 
dispor de um Estatuto Social que venha permitir avanços históricos nes-
sa caminhada de sucesso, em 16 anos de existência.       
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DA.  SICOOB COOESA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Presidente da Cooperativa de Eco-

nomia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Es-
taduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – 
SICOOB COOESA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
que nesta data são de número 905, em condições de 
votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extra-
ordinária, a realizar-se no Auditório da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará, situado na Rua do 
Aveiro nº 130, bairro da Cidade Velha, CEP 66020 -
070, em Belém do Pará , tendo em vista que as de-
pendências da sede da cooperativa não comportam a 
realização de tal evento, no dia 14/09/2010, 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 
associados, em segunda convocação; às 09:30h 
(Nove horas e trinta minutos),  com a presença de no 
mínimo 10 (dez) associados em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:  
1. Reforma do Estatuto Social da SICOOB 
COOESA abrangendo os seguintes dispositivos, 
artigos: 1º ;4º ;14 ;17 ;19 ;22 ;28 ;46 ;50 ; 56 ;58 e 72.  
2. Outros assuntos de interesse social.  
Belém(PA), 22 de agosto de 2010 

Augusto Gambôa 
Presidente 

A  Sicoob Cooesa é uma cooperativa de crédito onde 97% dos seus sócios são 

servidores públicos assalariados, portanto, pessoas que, em regra, possuem uma 

receita fixa mensal. Nesse caso, o que varia é a despesa que, no final de cada mês, 

vai determinar o grau de estresse, humor e (in)satisfação do servidor. 

   Teoricamente, a vida econômica do servidor assalariado deveria ser bem mais previ-

sível e calma do que a vida econômica do trabalhador sem renda fixa mensal. Afinal, 

matematicamente, dois mais dois sempre será quatro. No entanto, a matemática finan-

ceira da economia doméstica não é uma ciência exata. Aqui, vale a lógica de que as 

necessidades são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Aí começam os proble-

mas e as dificuldades. 

   Trabalhar essa questão se constitui no grande desafio que faz, das cooperativas de 

crédito mútuo, um instrumento imprescindível para contribuir com uma vida digna para 

o trabalhador assalariado. Diferentemente dos bancos comerciais que sobrevivem do 

lucro, nas cooperativas de crédito a sobrevivência está diretamente atrelada ao bem 

estar dos seus associados. Isso porque a cooperativa empresta para o sócio o dinhei-

ro que arrecada do sócio. O que sobra dessa equação, é devolvido para o sócio.  

   Com a plena convicção de que esse é o diferencial entre a Sicoob Cooesa e os 

bancos comerciais, este Boletim Eletrônico irá trazer, nas próximas edições, matérias 

sobre economia doméstica, com o objetivo de fazer o nosso associado refletir sobre a 

necessidade de fazer a matemática econômica doméstica se aproximar, o mais possí-

vel, da matemática enquanto ciência exata.   


