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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Presidente da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Estaduais da Re-
gião Metropolitana de Belém Ltda. – SICOOB COOESA, 
CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 1 5 4 0 0 0 0 4 2 9 4 ,  no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os associados, que nessa data são em número de 1.357 em 
condição de votar, para se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se na Sede do SICOOB COOE-
SA, situada à Rua 13 de Maio, nº 18, bairro da Campina, 
CEP 66013-080, em Belém, Capital do Pará , no dia 17/-
07/2012, às 12h (doze horas). A Assembleia Geral Extraor-
dinária se instalará com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, no mínimo, em primeira convocação, ou às 13h 
(treze horas), com a presença de metade mais um dos as-
sociados, em segunda convocação, ou às 14h (catorze ho-
ras), com a presença de 10 (dez) associados, no mínimo, 
em terceira convocação; para deliberar sobre o seguinte 
assunto:  

Retificação da destinação de 40% das sobras, 
aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
realizada em 28/03/2012. A Assembleia Geral Extraordinária 
que ora se convoca visa atender a determinação do Banco 
Central do Brasil, conforme item 02 do Ofício nº 04891/2012 
– BCB/ Deorf/GTREC, para cumprir os requisitos contidos 
no § 1º do art. 28 da Lei Federal nº 5.764/71.  

.Belém(PA),  05 de julho de 2012.  
 

Augusto Gambôa - Presidente 

P 
or determinação do Banco Central do 

Brasil - BACEN, a Sicoob Cooesa es-

tará reunida em Assembleia Geral Ex-

traordinária, no próximo dia 17 de julho ( terça-

feira), a partir das doze horas, na sede da Coo-

perativa, na rua 13 de maio.  

   O único ponto de pauta é a retificação do 

enquadramento da destinação de 40% das 

sobras do exercício de 2011 que, por aprova-

ção unânime da última Assembleia Geral Ordi-

nária, deverá ser utilizado para compor os cus-

tos da construção do Posto de Atendimento 

Cooperativo a ser construído no espaço do 

Comando Geral da Polícia Militar do Estado, 

na av. Dr. Freitas, para atender, principalmen-

te, os associados da Cooperativa que são vin-

culados àquela corporação. 

   Os estudos para o início da construção des-

sa obra de importância fundamental para o 

fortalecimento da Sicoob Cooesa, já está em 

fase de projeto arquitetônico, que está sendo 

trabalhado pelo Arquiteto e Associado Mauro 

Monteiro, e, ainda neste ano, o Posto deverá 

ser inaugurado, com o apoio do Comando da 

Polícia Militar, que está disponibilizando o ter-

reno onde o mesmo deverá ser construído. 

   Durante a AGE, a administração da Coope-

rativa estará detalhando o referido projeto. 

   Portanto, todos a AGE! 

N 
este dia 7, primeiro sábado do mês de julho, o cooperati-
vismo é comemorado em todo o mundo, para lembrar o 
movimento que surgiu em 1884, na Inglaterra onde, insa-

tisfeitos com as condições de trabalho durante a Revolução Indus-
trial, 28 operários do bairro de Rochdale-Manchester, em sua mai-
oria tecelões, se reuniram para discutir suas idéias e, a partir daí, 
estabeleceram normas e metas para organizar o movimento que 
então chamaram de cooperativismo. Nascia a Sociedade dos Pro-
bos de Rochdale, conhecida como a primeira cooperativa moder-
na do mundo. 

   No Brasil, o movimento surgiu no final do século 19, espalhando-se rapidamente por todo o País. Em 2 de dezembro 
de 1969, foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), como órgão de representação dos interesses do 
cooperativismo nacional. 
   De 1844 até os dias atuais, o cooperativismo evolui bastante, firmando-se como um movimento que está sempre 
pronto a adotar práticas modernas enquanto fenômeno social sem, contudo, abandonar os princípios básicos da solida-
riedade e ajuda mútua, onde o ser humano é o personagem central do trabalho.  


