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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO ME-

TROPOLITANA DE BELÉM LTDA.- SICOOB COOESA 
 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Cooperativa de Econo-
mia e Crédito Mútuo dos Servidores Públi-
cos Estaduais 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 864, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, 
a realizar-se no Auditório da Assembléia 
Legislativa do Estado do Pará, situado na 
Rua do Aveiro nº 130, bairro da Cidade Ve-
lha, CEP 66020-070, em Belém do Pará, 
tendo em vista que as dependências da sede 
da cooperativa não comportam a realização 
de tal evento, no dia 22/03/2010, às 07:30h  
(Sete horas e trinta minutos), com a presen-
ça de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos asso-
ciados, em primeira convocação; às 08:30h  
(Oito horas e trinta minutos), com a presen-
ça de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; às 09:30h (Nove horas 
e trinta minutos),  com a presença de no mí-
nimo 10 (dez) associados em terceira convo-
cação, para deliberar sobre os seguintes as-
suntos:  
      1. Prestação de contas do exercício de 2010;  
      2. Destinação das sobras apuradas;  
       3.  Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o 
biênio 2011/2012; 
      4. Outros assuntos de interesse social.  
       Belém (PA), 06 de março de 2011 

Augusto José Alencar Gambôa 
Presidente 

O 
s sócios cooperados da 

Sicoob Cooesa irão se 

reunir no próximo dia 22 de 

março do corrente ano, para mais 

uma Assembléia Geral Ordinária de 

prestação de contas, eleição de 

Conselheiros Fiscais para o primei-

ro mandato de 2 anos e destinação 

das maiores sobras obtidas desde a 

fundação da Cooperativa, em 1994 

(edital ao lado).  

   A diretoria está tomando as provi-

dências necessárias para que a 

Assembléia tenha a participação de 

um número significativo de cooperados, tendo em vista que assuntos de 

fundamental importância para o fortalecimento, divulgação e expansão 

da Sicoob Cooesa, serão anunciados. 

   A Assembléia Geral é o espaço democrático que o cooperado dispõe 

para cobrar informações, apresentar sugestões, fazer reclamações cons-

trutivas e, acima de tudo, contribuir com seu poder de voz e voto, para o 

crescimento sustentável da Cooperativa, que é seu patrimônio. 

   Durante a Assembléia Geral, será sorteada uma televisão de LCD ex-

clusivamente entre os cooperados que, durante o ano de 2010, capitali-

zaram adquirindo cartelas da promoção CooperaGanha. Para os coope-

rados que estiverem presentes na reunião da AGE, a diretoria irá sortear 

um computador Net Book. 

   Vamos todos à Assembléia Geral Ordinária! 

C om a participação de todos os diretores, conselheiros e colaboradores, reunidos 

na última sexta e sábado (11 e 12/03), no auditório da Sicoob Amazônia, a Sicoob 

Cooesa discutiu exaustivamente e elaborou, ao final dos debates, o Planejamento Es-

tratégico para 2011/2013, definindo objetivos, metas e ações que serão implementadas 

pela Cooperativa, a partir do mês de abril, com vistas a atingir, ao longo dos próximos 

três anos, um aumento de, pelo menos, 87% no seu quadro de cooperados, receitas 

totais, saldo da carteira de depósitos e ampliação da estrutura física e de pessoal. 

   Os trabalhos de elaboração do Planejamento Estratégico foram administrados, con-

duzidos e coordenados pela Gerente da cooperativa, Andréa Machado (foto ao lado), 

administradora profissional com larga experiência na gestão do cooperativismo e que, 

há 12 anos, contribui com o crescimento e solidez da Sicoob Cooesa. 

   Nos próximos números deste Boletim Eletrônico, apresentaremos mais informações 

sobre o Planejamento elaborado. A Missão da Cooperativa ficou assim definida: 

“Oferecer soluções financeiras aos cooperados, proporcionando desen-

volvimento sustentável, através da educação cooperativista.”    


