
A  Assembleia Geral desse dia 22 de março, terça feira, entre as muitas de-

cisões importantes que deverá tomar, vai eleger  o primeiro Conselho Fis-

cal da Sicoob Cooesa  para um mandato de dois anos, após a alteração do 

Estatuto Social da entidade, adequando-o à Lei Complementar 130/2009. 

   O fato da Cooperativa de crédito ser permanentemente auditada pelo Banco 

Central, fiscalizada pela Central Regional, regulada pelo sistema Sicoob, pelo 

seu organismo de controle interno e tantas outras formas de controles, faz com 

que, equivocadamente, o papel do Conselho Fiscal seja visto como algo inútil, 

desnecessário ou com pouca importância para a administração da cooperativa.        

Essa visão deturpada e míope, faz com que associados importantes e funda-

mentais para o desenvolvimento da Cooperativa se dispersem e pouco se inte-

ressem em vestir a camisa do cooperativismo e da sua cooperativa. 

    Mais do que meramente conferir números e tirar a prova dos nove, o Conselho Fiscal de uma Cooperativa deve e 

precisa ser, também, cooperativo com o Conselho de Administração e com a Diretoria Executiva, no sentido de se ante-

cipar ao cometimento de qualquer irregularidade que, uma vez executada, não possa mais ser revista ou reformada 

pelos seus autores. Antes de ser “fiscal”, os Conselheiros eleitos são “donos da cooperativa” e, portanto, devem estar 

interessados em criar condições para que a Cooperativa avance e se fortaleça.  

    A administração da Sicoob Cooesa, entendendo que o Conselho Fiscal é um componente importante e essencial 

para o desenvolvimento da idéia e credibilidade do movimento cooperativista de crédito do Estado do Pará, incentiva e 

estimula que seu sócio-cooperado possa se apresentar como candidato a Conselheiro Fiscal, nesse dia 22 de março.  

Somente a participação ativa e democrática do quadro de cooperados, poderá garantir a continuidade da Cooperativa 

que, através da prática de eleições periódicas, prepara as lideranças do futuro da Sicoob Cooesa.    
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P rev is to no Estatuto da Cooperativa, nos artigos 56 

a 59, o Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo 

exame, controle e avaliação de todos os negócios sociais; 

do ingresso de receitas e das saídas com despesas; dos 

pagamentos e recebimentos; das operações em geral e de 

outras questões econômicas, verificando a adequada e 

regular escrituração. 

   Em 15 incisos, o art. 58 do Estatuto dá bem uma idéia 

de que a participa-

ção do Conselho 

Fiscal no processo 

de desenvolvimen-

to da Cooperativa, 

não está limitado 

ao mero ato de 

verificar papéis. 

Em cada inciso, verbos tais como: executar, dirigir, orien-

tar, responsabilizar-se, acompanhar, zelar, assessorar e 

desenvolver, entre outros, dão bem a dimensão da res-

ponsabilidade da atuação do Conselho Fiscal, indepen-

dentemente das auditorias internas e externas a que são 

submetidas todas as Cooperativas de Crédito reguladas 

pelo Banco Central.     

     Como os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela 

Assembleia Geral Ordinária, em pleito aberto e democráti-

co, cabe aos associados, donos da Cooperativa, avaliar os 

nomes que estão se apresentando para concorrer ao car-

go e, na hora do voto, escolher aqueles que estão efetiva-

mente comprometidos em participar e colaborar com mais 

avanços para a Sicoob Cooesa, envolvida com o cresci-

mento e expansão para se firmar como a Cooperativa dos 

Servidores Públicos do Estado do Pará.  

“ D emocracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. 

Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um ”   


