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V 
ocê já pode encontrar no Facebook uma página específica para a divulgação do 
ano de 2012, declarado pela ONU como o “Ano Internacional das Cooperati-
vas” . Acesse esta página e acompanhe as notícias e atualizações. Nesta pági-

na você também poderá publicar matérias relacionadas ao tema tornando o conteúdo 
ainda mais dinâmico e cooperativo. 
   Acesse pelo link http://www.facebook.com/2012AnoInternacionaldasCooperativas ou 
clique sobre a imagem ao lado. 

L 
íderes cooperativistas, sob a coordenação do Presidente da OCB/SESCOOP-Pa, Ernandes Raiol, acompanha-

ram o Deputado Alexandre Von na reunião com o Secretário de Projetos Estratégicos do Governo do Estado, 

Sidney Rosa, ocasião em que o Parlamentar apresentou a minuta do Projeto de Lei que “institui a Política Es-

tadual de Cooperativismo” que objetiva o desenvolvimento da atividade cooperativista no Estado do Pará.  

   Constitucionalmente, esse Projeto de Lei deve ser encaminhado para apreciação do Poder Legislativo, através de 

Mensagem do Poder Executivo, no exercício das suas prerrogativas legais de iniciar o processo legislativo nesse tipo 

de matéria. A aprovação de uma Lei que defina uma Política clara do cooperativismo é uma reivindicação antiga, sendo 

que o Pará, nesse item, já está bastante atrasado em relação à mai-

oria dos Estados brasileiros. 

   Os líderes ouviram do Secretário o compromisso de analisar o 

projeto e, em seguida, submetê-lo à apreciação do Governador do 

Estado que deverá fazer o encaminhamento à Assembléia Legislati-

va do Estado. 

   Na foto, momento em que o Deputado Alexandre Von apresentava 

o Projeto ao Secretário, sob o olhar atento dos líderes cooperativis-

tas presentes, inclusive do representante da Sicoob Cooesa, Major 

Moisés Costa da Conceição. 

C 
omeçam a se concretizar os resultados positivos decorrentes da 

incorporação da COOMIPA pela Sicoob Cooesa. Em reunião 

com o Comandante da Polícia Militar do Estado do Estado do Pa-

rá, Coronel Mário Alfredo Souza Solano (FOTO 1), a Cooperativa - repre-

sentada pela Diretora Financeira (Francisca Uchoa), pela Gerente (Adréa 

Almeida) e pelo Presidente da COOMIPA (Major Moisés) - ficou definido 

o local que será disponibilizado, dentro das dependências do Comando 

Geral, na Av. Dr. Freitas, para a construção e instalação de um Posto de 

Atendimento Cooperativo (PAC) da Sicoob Cooesa, que irá atender os 

Policiais Militares e os associados em geral. 

   A previsão inicial é a de que as obras iniciem ainda este ano, para que 

o PAC seja inaugurado nos primeiros meses do próximo, consolidando o sucesso 

da incorporação e fortalecendo o ideal cooperativista entre os servidores públicos 

do Estado do Pará. 

   Na oportunidade, o Comandante da PM assinou sua ficha de filiação à Sicoob 

Cooesa (FOTO 2), tornando-se o mais novo proprietário da instituição, demons-

trando concretamente o seu apoio a um movimento que busca dar mais dignidade 

ao servidor estadual. Esteve presente na reunião, o Presidente da OCB/

SESCOOP - Pa., Ernandes Raiol. 
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