
  Edição Nº 81 Edição Nº 81 --    15 a 21 de AGO de 201115 a 21 de AGO de 2011  

N 
o último dia 15, na  sede da Sicoob Cooesa, após 

aprovação do Banco Central do Brasil, tomaram pos-

se os novos Membros do Conselho Fiscal da Coope-

rativa, para um mandato de 2 anos (2011/2012). Na oportuni-

dade, o Presidente da Instituição, Augusto Gambôa, falou da 

importância da participação mais efetiva do Conselho Fiscal 

na administração da Cooperativa, não apenas exercendo a 

função de fiscalização mas, também, apresentando suges-

tões que contribuam para o fortalecimento permanente da 

Cooperativa dos Servidores Públicos do Estado do Pará. 

   Exercido com seriedade e competência, o papel do Conse-

lho Fiscal em uma instituição cooperativa é fator de desen-

volvimento da entidade, na medida em que contribui para 

que as decisões administrativas e financeiras sejam realizadas dentro das normas estabelecidas pelas autoridades que 

controlam o sistema financeiro nacional. Órgão responsável pela fiscalização de toda administração da cooperativa, o 

Conselho Fiscal tem o poder de convocar a Assembléia Geral, sempre que detectar qualquer assunto que careça da 

apreciação e da decisão dos associados. É o conselho fiscal que fiscaliza a parte financeira e administrativa da coope-

rativa, aprova a prestação de contas anual, assim como assegura o cumprimento das decisões das Assembléias, orien-

tando o Conselho de Administração nos procedimentos corretos a serem seguidos. 

   Portanto, mais que uma obrigação estatutária, o Conselho Fiscal é parte integrante e responsável por uma administra-

ção compartilhada. Integram o novo conselho Fiscal os Cooperados: Conceição de Fátima Souza Campos, Marcia 

Mendes Leite Cavalcante e Max Fortunato Ribeiro, como membros titulares e Anselmo Ferreira Assumpção e Luis 

Antonio dos Santos Silva, como membros suplentes.   

Luis Antonio, Marcia Leite, Max Ribeiro e Conceição Campos 

J á está em andamento a Campanha CooperaGanha 2011, que possibilita ao 

associado da Sicoob Cooesa aumentar o seu capital na cooperativa e, ain-

da por cima, ganhar prêmios no ato da aquisição da cartela e, também, concor-

rer a um carro zero quilômetro pela loteria federal, no final do ano. 

   Procure logo os atendentes da Cooperativa, informe-se sobre as vantagens de 

acumular capital com prêmios e fortaleça a sua instituição. Cada vez que inte-

graliza R$20,00 na sua conta-capital, o cooperado recebe uma cartela  que po-

de conter um dos mais de mil prêmios instantâneos. Quanto mais cartelas você 

adquire, maior fica o seu capital e as chances de ganhar um carro zero.  

N este domingo a família brasileira comemorou o “Dia dos Pais”, uma 

tradição que vem desde o 14 de agosto de 1953, e que passou a ser 

comemorado sempre no segundo domingo do mês de agosto de cada ano. 

Apesar do forte apelo comercial da data, em nosso país a maioria das fa-

mílias se reúne para agradecer e reverenciar a imagem de um pai que as-

sume a responsabilidade de encaminhar os filhos para um futuro onde os 

sentimentos da solidariedade e cooperação irão fazer a diferença. 

   A Sicoob Cooesa saúda o pai cooperado! 


