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

ÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. - SICOOB 
COOESA 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da Cooperativa de Eco-

nomia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos 
Estaduais da Região Metropolitana de Belém Ltda. – 
SICOOB COOESA , CNPJ 83.836.114/0001-01, NIRE 
15400004294 no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data 
são de número 1331, em condições de votar, para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária , a realizar-
se no Auditório “João Batista” da Assembléia Legis-
lativa do Estado do Pará, situado na Rua do Aveiro, 
nº 130, bairro da Cidade Velha, CEP 66020-070, em 

Belém do Pará, tendo em vista que as dependências 
da sede da cooperativa não comportam a realização de 
tal evento, no dia 25/03/2013, às 07:30h (sete horas e 
trinta minutos), com a presença de, no mínimo, 2/3 
(dois terços) dos associados, em primeira convocação; 
às 08:30h (oito horas e trinta minutos), com a pre-
sença de metade mais um dos associados, em segunda 
convocação; às 09:30h (nove horas e trinta minutos),  
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em 
terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:  
 1.Prestação de contas do exercício de 2012;  
 2.Destinação das sobras apuradas no exercício de 
2012; 
 3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o biênio 
2013/2014; 
 4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das 
cédulas de presença dos membros do Conselho de Administra-
ção e do Conselho Fiscal;  
 5.Outros assuntos de interesse social.  

Belém (PA), 10 de março de 2013. 
Augusto Gambôa 

Presidente  

O 
 Jornal Amazônia do último dia 10 de março, publicou o Edital 

de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Sicoob 

Cooesa, que será realizada no próximo dia 25/03, a partir das 

7:30 h no auditório “Deputado João Batista”, no segundo andar do 

prédio principal da Assembléia Legislativa do Estado do Pará (Edital 

ao lado). 

   Na oportunidade, os associados poderão conhecer os resultados 

que a Cooperativa alcançou no exercício de 2012, além de aprovar o 

destino que será dado às sobras da entidade que, em mais um ano, 

quebrou recordes em resultados positivos, comprovando a sua posi-

ção como a instituição financeira que, efetivamente, pertence aos ser-

vidores públicos estaduais civis e militares, fazendo retornar a estes 

trabalhadores o investimento que fazem na sua cooperativa.   

   A Diretoria aproveitará a reunião, para fazer comunicados importan-

tes relacionados com a futura expansão da Sicoob Cooesa, cujo pro-

jeto já se encontra em análise no Banco Central do Brasil. Com a a-

provação do projeto, a Cooperativa poderá alcançar os servidores pú-

blicos em qualquer município do Pará, o que irá permitir a consolida-

ção definitiva do cooperativismo de crédito em nosso Estado. 

   Por todas as questões que deverão ser discutidas, é importante a 

participação do maior número de associados, para que todas as deci-

sões que deverão ser tomadas, tenho a representatividade necessária 

para que sejam implementadas de forma mais abrangente.  

   Um dos pontos de pauta será a eleição do novo Conselho Fiscal da 

cooperativa, para um mandato de dois anos (2013/2014) (V. matéria 

abaixo). Durante a Assembleia Geral, será servido um coquetel aos 

associados presentes. 

D 
urante a reunião de Assembléia Geral Ordinária, os associa-

dos da Sicoob Cooesa irão eleger a nova composição do 

Conselho Fiscal da instituição, cujos Membros titulares e su-

plentes, após aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Bra-

sil, terão um mandato de dois anos. Para o processo eleitoral, a Dire-

toria Executiva já está divulgando e disponibilizando,  para os coope-

rados que pretendem concorrer, o Regulamento Eleitoral e a ficha de 

inscrição que, após preenchida, deverá ser entregue na sede da coo-

perativa até as 16:00 h do dia 22 de março, acompanhada dos docu-

mentos e declarações exigidas em normas legais. 

   O Conselho Fiscal é órgão de fundamental importância não apenas para a fiscalização da administração da Coopera-

tiva, mas, também, para contribuir direta e decisivamente com ações e sugestões que possam viabilizar com mais rapi-

dez, segurança e concretude, o desenvolvimento da instituição.  

   No processo de eleição, cada associado terá direito a assinalar três candidatos de sua preferência. O processo será 

dirigido por uma Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho de Administração, e funcionará em todas as suas fases.  

http://www.cooesa.coop.br/noticias.php?id=107

