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R 
eunidos em Assembleia Geral Ordinária no último dia 28 de 

março, os associados do Sicoob Cooesa elegeram o Conse-

lho Administrativo que irá dirigir a Cooperativa pelos próxi-

mos 4 anos. Duas chapas concorreram democraticamente ao pleito, 

sendo eleita com 224 votos, a Chapa “Cooesa para todos”, que tem 

como Conselheiros: Augusto Gambôa, Francisca Uchoa, Waldete 

Seabra, David Oliveira, Marlise de Lima, Josué Dutra de Moraes 

(Membros Titulares); José Augusto Sales, Antonio Max Coutinho e  

José Guilherme Andrade (Membros Suplentes). (Foto1) 

   O clima de participação e harmonia da Assembléia Geral foi uma 

demonstração clara do grau de maturidade que a Cooperativa alcan-

çou em 18 anos de crescimento e solidez, passando por várias fases 

até chegar à condição atual de ser a Cooperativa dos Servidores 

Públicos do Estado do Pará. A reunião teve a presença do Presiden-

te do Sicoob Amazônia, Professor Palhares e de diretores de outras 

Cooperativas do Sistema Sicoob no Pará.(Foto 2) 

   Além de eleger o novo Conselho de Administração, os associados 

tomaram decisões importantes para o avanço do Sicoob Cooesa, 

entre elas: destinação de parte das sobras do exercício de 2011, pa-

ra a construção de um Posto de Atendimento Cooperativo no Quartel 

da Polícia Militar, na Avenida Dr. Freitas; aprovação das contas da 

Cooperativa referente ao exercício de 2011, com pareceres favorá-

veis do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa; e reajuste da cédula 

de presença dos membros dos Conselhos e da Diretoria. 

   Após a apuração do resultado da eleição (foto3) - já no início da 

noite - membros das chapas concorrentes se uniram para festejar o sucesso da Assembleia Geral, com a certeza de 

que o Sicoob Cooesa é uma instituição que está acima das disputas e dos interesses pessoais, o que permite vislum-

brar uma administração voltada para um futuro com segurança e fortalecimento.  

D 
urante a Assembleia Geral que elegeu o novo Conselho Administrativo do Sicoob Cooesa, decidiu sobre a des-

tinação das sobras e discutiu outras questões, os associados concorreram a mais de trinta prêmios, entre eles 

televisores, tablets e netbooks. A realização do sorteio animou ainda mais a AGO, deixando os associados des-

contraídos em meio ao clima de amizade. Nas fotos, momentos das entregas dos prêmios. 


