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A 
 ANEND Auditores independentes S/S, empresa nacional responsável pela 
auditoria nas contas da Sicoob Cooesa, relativas ao exercício de 2011, após 
examinar as demonstrações contábeis da cooperativa, concluiu pela regulari-

dade das mesmas, emitindo a seguinte opinião em 15 de fevereiro do corrente ano: 
“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COOPE-
RATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ES-
TADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. - SICOOB COOESA 
em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus Flu-
xos de Caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.” 
   A auditoria nas Cooperativas de Crédito, após o encerramento de cada exercício 
financeiro, é norma determinada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e deve ser 
realizada no início de cada ano. Só após o resultado da auditoria, é que as cooperati-
vas podem estabelecer a data da Assembleia Geral Ordinária em que os cooperados 
se reúnem para discutir as novas ações da entidade.  
   O trabalho da auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas de-
monstrações contábeis.A auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Após 
dias de análises e conferência de documentos, o Auditor independente apresenta, então o seu relatório final, que o nos-
so associado pode ler na íntegra, acessando o site da Sicoob Cooesa (www.cooesa.coop.com.br). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

             O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores  
Públicos Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – SICOOB COOESA, 
CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 1 5 4 0 0 0 0 4 2 9 ,  no uso das atribuições que lhe confe-
re o Estatuto Social, convoca os associados, que nessa data são em número de 1.363, 
em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordiná-
ria, a realizar-se no Auditório Empire State, do Edifício Metropolitan Tower, situado 
à Rua dos Mundurucus, nº 3.100, piso A, bairro da Cremação, CEP 66040-033, em 
Belém do Pará, tendo em vista que as dependências da sede da cooperativa não com-
portam a realização de tal evento, no dia 28/03/2012, às 12h (Doze horas), com a pre-
sença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 
13h (Treze horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda 
convocação; às 14h (Catorze horas),  com a presença de no mínimo 10 (dez) associa-
dos em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  
            Em regime de AGE: 
            Reforma do Estatuto Social do SICOOB COOESA abrangendo os seguintes 
artigos: 1º (Inciso I) e 43; 
            Outros assuntos de interesse social.  
             Em regime de AGO:  
             Prestação de contas do exercício de 2011;  
             Destinação das sobras apuradas no exercício de 2011;  
             Destinação das sobras apuradas no exercício de 2009, da Incorporada COO-
PERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILI-
TAR DO PARÁ NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA – COOMIPA, que não 
foram utilizadas conforme determinado na AGO;  
             Eleição dos membros do Conselho de Administração;  
                Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença dos mem-
bros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
Outros assuntos de interesse social.  
             Belém(PA),  26 de fevereiro de 2012.  

N 
esta segunda-feira (27/02) a 

edição do “Amazônia Jornal” 

publica o Edital de convocação 

da Assembleia Geral Ordinária e Ex-

traordinária que a Sicoob Cooesa irá 

realizar no próximo dia 28 de março, 

no auditório do Edifício Metropolitan 

Tower, na rua dos mundurucus (Ver 

edital ao lado). 

   Esta será a primeira reunião ordiná-

ria após a incorporação da Cooperati-

va dos Servidores Públicos da Polícia 

Militar do Estado que, desta vez, junto 

com os Servidores Públicos Civis, irão 

decidir sobre os rumos que a coopera-

tiva deverá seguir nos próximos anos. 

   U m  g r a n d e  e ve n t o  c i v i c o -

democrático está sendo preparado 

para que a Assembléia seja um suces-

so. Para agradecer a presença dos 

associados, a Sicoob Cooesa irá sorte-

ar inúmeros prêmios, entre os quais 

um Tablet PC. Participe! 


