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A 
 participação de um grande número de associados na Assembléia 

Geral Ordinária do último dia 22 de março e as decisões seguras 

e maduras tomadas na reunião, confirmaram o atual nível de for-

talecimento da Sicoob Cooesa e a sua condição de ser uma entidade 

preparada e capaz de fazer o enfrentamento das dificuldades que se a-

presentam para o desenvolvimento do cooperativismo no Pará.  

   O relatório e prestação de contas apresentados, demonstram o cresci-

mento da Cooperativa que, a cada ano, supera os seus índices de cresci-

mento, batendo recordes de capitalização, operações financeiras, recur-

sos aplicados pelos cooperados e sobras, que, neste ano, foi a maior des-

de a fundação da Sicoob Cooesa. A decisão da AGO em aprovar, por 

unanimidade, que 50% das sobras sejam integralizadas como capital, foi 

o toque definitivo e o alerta escancarado de que a entidade, hoje, é patri-

mônio e propriedade de um conjunto de associados maduros e conscien-

tes da importância do cooperativismo de crédito, como única forma de 

combater a exploração do capitalismo irracional e desprovido de ética.   

   Também por unanimidade, a Assembléia Geral acompanhou o parecer 

do Conselho Fiscal aprovando - sem ressalvas -  as contas do Conselho 

de Administração, referentes ao exercício de 2010. As sobras disponíveis 

para saques dos cooperados, serão creditadas em conta corrente a partir 

de 01 de abril do ano em curso. (Fotos de Nonato Batista)  

    

A 
 Assembleia Geral Ordinária da Sicoob Cooesa, em pleito concor-

rido que envolveu inúmeros candidatos, elegeu o primeiro Conse-

lho Fiscal para um mandato de dois anos, o que vai permitir melho-

res condições de análise da gestão da Cooperativa, uma vez que os mem-

bros do Conselho terão mais tempo para adquirir a qualificação necessária 

para exercer essa atividade de grande importância na orientação e contro-

le da administração. 

   Abertas as urnas, após a votação livre e democrática, a composição do 

Conselho Fiscal que irá analisar a administração do atual Conselho de Ad-

ministração e do que será eleito em 2012 ficou assim constituído, na or-

dem dos votos obtidos: Membros Titulares -  CONCEIÇÃO DE FÁTIMA 

SOUZA CAMPOS; MARIA MARCIA MENDES LEITE CAVALCANTE e 

MAX FORTUNATO DA SILVA RIBEIRO. Membros Suplentes:  ANSELMO FERREIRA ASSUMPÇÃO; CARLOS AL-

BERTO CASTRO CASTILHO e LUIS DOS SANTOS SILVA. (Na foto de Nonato Batista, os membros titulares eleitos) 

   Logo que o Banco Central homologar o nome dos associados eleitos, a administração estará dando posse ao novo 

Conselho Fiscal que, com mais tempo, dará continuidade ao trabalho de controle e fiscalização que vem sendo execu-

tado com competência e determinação pelos Conselheiros que, nos últimos três anos, acompanharam e orientaram a 

atual administração da Entidade dos Servidores Públicos do Estado do Pará. 

   O sucesso da reunião de Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa, com a participação de um número recorde de 

cooperados, confirma que a Sicoob Cooesa cresceu, ficou do tamanho dos seus sonhos.    


