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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTA-

DUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELÉM LTDA.  

SICOOB COOESA  

  
ASSEMBLÉIA GERAL  

EXTRAORDINÁRIA 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 O Presidente da Cooperativa de E-

conomia e Crédito Mútuo dos Servido-
res Públicos Estaduais da Região Me-
tropolitana de Belém Ltda- SICOOB 
COOESA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em nú-
mero de 1.192, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se à na Sede 
do SICOOB COOESA, situada à Rua 13 
de Maio, nº 18, bairro da Campina, CEP 
66013-080, em Belém, Capital do Pará , 
no dia 23/10/2013, às 08:00h (Oito ho-
ras), com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em primeira convocação; 
às 09:00h (Nove horas), com a presença 
de metade mais um dos associados, em 
segunda convocação; ou às 10:00h (Dez 
horas), com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, em terceira convo-
cação, para deliberar sobre o seguinte 
assunto: 

Reforma do Estatuto Social; 
 Belém (PA), 12 de outubro de 2013. 

Augusto Gambôa - Presidente 

N 
o próximo dia 23 de outubro, a partir da 8h00, na sede da cooperativa, 

os associados da Sicoob Cooesa estarão reunidos para dar mais um 

passo importante no avanço do cooperativismo no Estado do Pará. 

Nesse dia será realizada a Assembleia Geral Extraordinária para a Reforma 

do Estatuto da Cooperativa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Esta-

do do Pará (veja o Edital ao lado), adequando aquele documento ao padrão 

estabelecido pelo Sistema Sicoob, com regras mais atuais e modernas que 

permitirão maior desenvolvimento e expansão de uma entidade que pertence 

aos servidores públicos, em qualquer local do Estado onde estejam lotado. 

   Nos últimos meses, a administração da Sicoob Cooesa tem diligenciado 

junto às autoridades do Banco Central do Brasil responsáveis pela área de 

cooperativismo de crédito, no sentido de ser retirada do Estatuto Social a limi-

tação de atuar apenas na Região Metropolitana de Belém, tendo em vista que 

a maioria dos Servidores públicos atendidos pela Cooperativa - principalmente 

os integrantes da Polícia Militar - são constantemente remanejados para ou-

tros Municípios do Estado e, assim, precisam da atuação da Cooperativa nes-

sas localidade. 

   Por outro lado, como cooperativa singular integrante do maior Sistema de 

cooperativismo de Crédito do Brasil - o Sicoob - é preciso que as normas da  

Sicoob Cooesa estejam em consonância com as normas estabelecidas por 

esse Sistema em todo o Brasil.    

   O Projeto de Reforma Estatutária já se encontra disponível para os associa-

dos na sede da Cooperativa e no site da entidade na Internet. Participe!  

A 
 edição extraordinária do Sicoob Notícias traz aos associados das Coope-
rativas singulares integrantes do Sistema - entre elas a Sicoob Cooesa - 
um comunicado importante para os investidores das Cooperativas de Cré-

dito. A informação dá conta de que o valor garantido aos associados pelo Fundo 
Garantidor do Sicoob (FGS) passou de R$ 70 mil para até R$ 250 mil, equiparan-
do-se às condições do fundo garantidor dos bancos.  
    O FGS cobrirá também as operações de Letra de Câmbio do Agronegócio 
(LCA) - nas Cooperativas que trabalham com esse produto -  além dos depósitos 
à vista e a prazo. A garantia é valida, por CPF ou CNPJ, para associados de coo-
perativas que, eventualmente, apresentem situação de desequilíbrio patrimonial e 
econômico-financeiro. 
    Para Bento Venturim, presidente do Fundo Garantidor do Sicoob, a mudança 
aprovada durante a assembleia geral, ocorrida em 23 de agosto, demonstra a 
solidez do Fundo Garantidor do Sicoob e reflete a boa saúde financeira das coo-
perativas integrantes do Sistema. “Juntamente com o Conselho Consultivo de 
Crédito da OCB, estamos atuando na implantação do Fundo Garantidor Único 
(FGCoop) para o sistema de crédito cooperativo nacional. No entanto, isso não 
nos impede de trabalharmos para garantir ainda mais os recursos dos nossos associados. Somos instituição financeira 
não bancária de primeira linha. Por isso devemos garantir o mesmo que os bancos”. 
    Sem dúvida, essa decisão trará ainda mais segurança aos cooperados que investem suas economias na Cooperativa, e 
que se sentem mais confortáveis tendo a certeza de que terão seus investimentos de volta, independentemente da situa-
ção financeira da instituição.  


