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eunida no último dia 14 de setembro, a Assembléia Geral 

Extraordinária da Sicoob Cooesa aprovou por unanimida-

de as propostas de alterações no Estatuto da Cooperativa 

que objetivaram, além de cumprir determinações do Banco Central 

do Brasil - BACEN, adequar as normas da instituição à Lei Com-

plementar nº 130/08 - que regula o funcionamento das cooperati-

vas de crédito - e preparar a Sicoob Cooesa para a implantação 

definitiva do seu processo de expansão.   

    Entre as alterações promovidas, assume importância fundamen-

tal para o avanço da cooperativa a nova fórmula de capitalização 

por parte dos cooperados (art. 19) que, pela proposta aprovada,  

deixa de ser obrigatória no momento em que o associado estiver 

com a posse de 10.000 (dez mil) quotas da Sicoob Cooesa. Isto 

significa  que ao capitalizar dez mil reais o associado deixa de ca-

pitalizar mensalmente de forma obrigatória, garantidos todos os 

seus direitos como proprietário da cooperativa, podendo continuar 

capitalizando de forma espontânea, para fins de aumentar a sua participação nos resultados da instituição. 

   Essa nova fórmula de capitalização deverá alavancar a expansão da cooperativa, atraindo novos associados que ain-

da são avessos a ingressar no quadro social, por conta de não aceitar o fato de contribuir compulsoriamente com a in-

tegralização mensal de quotas, enquanto permanecerem como cooperados. Esse avanço, por outro lado, irá possibilitar 

maior movimentação da cooperativa no enfrentamento da grande competitividade do atual mercado financeiro.  

   A Ata da AGE segue agora para apreciação do BACEN e, se aprovada pelo órgão fiscalizador das instituições finan-

ceiras do Brasil, as alterações entram em vigor e serão amplamente divulgadas em todos as Secretarias Estaduais e 

demais entidades públicas, cujos servidores podem verdadeiramente ser DONOS de um Banco cujas bandeiras são o 

crédito ético, a solidariedade e a ajuda mútua.    

O Presidente da Cooperativa expõe as mudanças  para a AGE 

A  nova marca do sistema 

Sicoob já faz parte do dia 

a dia da população do Pará 

que transita na zona comercial 

onde está localizada a sede 

central da Sicoob Cooesa. 

   Com mais de 600 agências 

espalhadas pelo Brasil, o sis-

tema Sicoob é instrumento de 

avanços, potencialização e 

fortalecimento do Cooperati-

vismo de Crédito. 

   A nova marca será implanta-

da, agora, no posto de serviço 

da cooperativa existente na 

Assembléia Legislativa e no 

caixa eletrônico.       


