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R 
eunidos em Assembleia Geral Ordinária, associados da Sicoob 

Cooesa aprovaram, por unanimidade, o relatório e a prestação de 

contas do Conselho de Administração da entidade, referente ao 

exercício financeiro de 2012. Pelo quinto ano consecutivo, os resultados 

gerais da cooperativa superaram recordes de eficiência e resultados, de-

monstrando que a instituição financeira dos Servidores Públicos Civis e 

dos Policiais Militares do Estado já está cosolidada e preparada para a-

vançar ainda mais no fortalecimento do cooperativismo de crédito na A-

mazônia. 

   A Assembleia Geral transcorreu em um clima de democracia e participação efetiva dos 

cooperados, que debateram as ações que deverão ser implementadas ao longo do ano 

de 2013, e que objetivam, como meta prioritária, levar os serviços ofertados pela coope-

rativa também aos servidores que atuam nos diversos Municípios do Estado, principal-

mente os polos regionais como Santarém e Marabá. 

   Em relação às sobras, a AGO definiu que 50% do valor será integralizado no capital dos 

associados e os demais 50% depositados na conta corrente do cooperado, de acordo com 

a utilização que fez da cooperativa, conforme a lei, ten-

do sido definido que, na repartição dessas sobras, se-

rão priorizados os correntistas, os aplicadores e os to-

madores de empréstimos. 

   Durante todo o transcorrer da Assembleia, os coope-

rados foram às urnas (fotos) para eleger os Membros do 

novo Conselho Fiscal da Sicoob Cooesa, para dois 

anos de mandato, contados da data da homologação 

dos nomes pelo Banco Central do Brasil.   

O 
 movimento cooperativista de 

crédito, baseado fundamental-

mente na solidariedade e ajuda 

mútua, é um exemplo vivo de permanente 

mudança de comportamento, onde o sen-

timento mais forte é o da fraternidade en-

tre semelhantes.  

   É com essa crença que o Conselho de 

Administração da Sicoob Cooesa, nesse 

momento especial de Páscoa, onde o 

sentimento de irmandade cristã   aflora 

mais forte na humanidade, sem qualquer 

preconceito de raça, credo e região, vem 

desejar a todos os seus associados, ami-

gos e familiares, uma abençoada Páscoa 

que os conduza, sempre, para uma vida 

cada vez mais digna, feliz e  abençoada. 

 


