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R 
eunidos em Assembleia Geral, os associados da COOMIPA, a Coo-
perativa de Crédito da Polícia Militar do Estado, aprovaram por una-
nimidade a incorporação dessa entidade pela Sicoob Cooesa, a Co-

operativa de Crédito dos Servidores Públicos do Pará. No próximo dia 16 de 
setembro, sexta-feira, será a vez da Sicoob Cooesa fazer a sua Assembleia 
Geral, onde deverá ser debatida e autorizada a incorporação. 
   Com isso, essas duas instituições dão um passo pioneiro, histórico e im-
portante, realizando o primeiro processo de incorporação de Cooperativas 
de Crédito no norte do País, com um atraso de quase uma década em rela-
ção às cooperativas do sul e sudeste do Brasil que, nos últimos anos, perce-
beram que cooperativas com pequeno número de associados e abrangência 
geográfica limitada, precisavam se unir através de fusões e incorporações, 
para ganhar fôlego e enfrentar a competição dos bancos.  A tendência é es-
timulada pelo Banco Central, que vê o processo como uma forma de fortale-
cer e qualificar o atendimento prestado pelas 1.450 cooperativas de crédito 
que respondem por 2,2% da movimentação financeira do País.  
   Com a incorporação, a Sicoob que resulta da união passa a ter 1.420 associados e um patrimônio consolidado de 11,6 
milhões de reais. Ao mesmo tempo, novos Pontos de Atendimento serão instalados em Belém e no interior do Estado, 
para atender a demanda de usuários que, ao final, serão os maiores beneficiários dessa união, na medida em que, forta-
lecidas, com as duas cooperativas sendo uma só, será possível o aumento do número de serviços oferecidos, ganhando 
escala suficiente para enfrentar a competitividade do mercado.  
   A Sicoob Cooesa está pronta e preparada para a conclusão do 
processo de incorporação da COOMIPA, cujos associados deram 
um grande exemplo de maturidade que, inevitavelmente, haverá 
de ser multiplicado no norte do Brasil, pelos líderes cooperativis-
tas que, efetivamente, estão comprometidos com o coletivo.    

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

ÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.   

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais da 
Região Metropolitana de Belém Ltda. – SICOOB COO-
ESA, no uso das atribuições legais e estatutárias, convo-
ca os associados desta cooperativa, que nesta data são 
de número 860, em pleno gozo de seus direitos sociais, 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária , 
a ser realizada no dia 16/09/2011, e por sua sede não 
comportar, se realizará no Auditório João Batista , situ-
ado na Rua do Aveiro nº 130, Bairro: Cidade Velha, 
CEP 66635-110, em Belém do Pará, em primeira convo-
cação, às 07:30h (Sete horas e trinta minutos), com a 
presença de 2/3 (dois terços), do número total de associ-
ados. Caso não haja número legal para Instalação ficam 
desde já convocados para a segunda convocação, às 
08:30h (Oito horas e trinta minutos), no mesmo dia e 
local com a presença de metade mais 1(um) do número 
total de associados.Persistindo a falta de quorum legal, a 
assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em ter-
ceira e última convocação às 09:30h (Nove horas e trin-
ta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) as-
sociados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
Deliberação sobre a Incorporação da CECM DOS SERVI-
DORES DA POLICIA MILITAR DO PARÁ NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM LTDA- COOMIPA CNPJ: 
01.618.291/0001-49, NIRE: 15400005134;  
Eleição de membros para compor a Comissão Mista;  
Demais deliberações pertinentes ao processo de Incorpo-
ração 

Belém (PA), 05 de setembro de 2011.  
 

Augusto José Alencar Gambôa 
Diretor Presidente 

A 
gora é a nossa vez de demonstrar a nossa maturidade! 

Nessa sexta-feira, dia 16 de setembro, os associados 

da Sicoob Cooesa irão tomar uma decisão histórica 

que, com certeza, dará novos rumos ao movimento cooperati-

vista de crédito no Estado do Pará. ( Edital ao lado) 

   Após tantos anos de acomodação, assistindo o restante do 

país perseguir um cooperativismo mais competitivo, menos 

romântico, sem abrir mão dos princípios básicos que origina-

ram sua criação, estamos despertando para a necessidade de 

unir forças em nome da sobrevivência no mercado.  

   É olhando para o futuro que iremos discutir a incorporação 

da Cooperativa de Crédito da Polícia Militar do Estado, unindo 

forças em torno do ideal de proporcionar aos Servidores Públi-

cos do Pará, Civis e Militares, condições dignas de vida, o que 

só é possível através do fortalecimento de instrumentos de de-

fesa do salário do trabalhador, que hoje sofre o assédio de ins-

tituições financeiras que distribuem seus lucros ao redor do 

mundo, bem longe do alcance dos funcionários assalariados 

que proporcionam esses lucros. 

   O futuro está chegando ao Pará! 


